คำนำ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยฯใช้เป็น ข้อมูลนาพื้นฐานกรอบการดาเนินงานรอบงบประมาณและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาได้นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและดาเนินภารกิจต่าง ๆ
มีสาระสาคัญประกอบด้วยข้อมูล 6 ส่วน คือส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ยุทธศาสตร์ ของ สอศ. ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์คุณธรรม
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร แผนผังที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูล
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ ยุ ทธศาสตร์ ส่ ว นที่ 4 แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประกอบด้ว ย สรุปเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เงินรายได้สถานศึกษา ตาราง
งบประมาณรายรับ ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนงาน
โครงการและผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ส่วนที่ ๕ โครงการ 4 ฝ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาสถานศึกษาประจาปี 2560 – 2564 กับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
งานของวิทยาลัยฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การ
พัฒนา ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ขอขอบคุณงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือในการเก็บรวบร่วมข้อมูลเป็นอย่างดี ที่ทาให้ได้ข้อมูลรายงานประจาปีการศึกษา 2562 ได้อย่าง
ครบถ้วนพอเพียงและหวังว่ารายงานประจาปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู และบุคลกกรของวิทยาลัยฯ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (แผนงาน/โครงการ)
3.1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่
ทาใหม่พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลกเรา
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3.7 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
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3.17 โครงการประชุมวิชาการองค์การ
3.18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3.19 โครงการทัศนศึกษางาน นักศึกษาองค์การ
3.20 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
3.21 โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข ( Happiness Collage)
3.22 โครงการธนาคารขยะ
3.23 โครงการช่อสะอาด
3.24 โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม วันดินโลก

181
185
188
191
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
232
236
240
243
246
250
254
257

3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49

โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึก ลดการทิ้งขยะ
โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน
โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกกลางคัน/เยี่ยมบ้าน
โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจาปี
โครงการสวัสดิการพยาบาล
โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้าดื่ม
โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี
โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน (ปีใหม่)
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
สาระสาคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะสอดรับกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา ๕ ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานะของประเทศ
ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
วิสัยทัศน์
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
๑. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่ป ระเทศกาลั งประสบอยู่ ท าให้ การกาหนดวิสั ยทัศน์ แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ ยังคงมีค วาม
ต่ อ เนื่ อ งจากวิ สั ย ทั ศ น์ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ และ กรอบหลั ก การของการวางแผนที่ น้ อ มน าและ
ประยุกต์ใช้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นาอย่างมีส่วนร่วมการ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิ สั ย ทั ศ น์ ข องการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่ งยืน สั งคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๒. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่ งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ(สศช.) ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทยเป็ นประเทศรายได้ สู งที่มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้ า และบริ ก าร (Trading and Service Nation) เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ วางรากฐานการพัฒ นาประเทศไปสู่ สั งคมที่ มี
ความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสาคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เป็นกรอบการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบาย ในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรค ต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสาคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนา
ระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่ วนในสั งคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลั กดันให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ ๕ ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบน
ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้าน มีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่ งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์ กลางการพัฒ นา” สร้างความมั่น คงของชาติ พัฒ นาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม นาไปสู่การสร้างสังคมที่พึง
ปรารถนา รวมถึงมีจิ ตอนุ รักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.2 นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๑.๑ นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
๔.๗ ทานุ บารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุข และ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
๑.๒ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานต่าง
ด้าว ยาเสพติด
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้ าจะเร่ งสร้ างโอกาสอาชี พ และการมี รายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ าสู่
ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๓.๓ จัดระเบียบสังคม
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
๕.๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๕.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๒ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหา
ขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๓ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
๖.๔ เพิ่มขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๕ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
๗.๒ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
๗.๓ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
๘.๑ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๒ ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๒ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๙.๓ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
1.3 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๖ ด้ำน
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม
๓) การรักษาความมั่น คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริห าร
จัดการความมั่นคง ชายแดนและชายฝั่งทะเล
๔) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
๕) การพัฒ นาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลั งป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
๖) การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล
๔) การพั ฒ นาพื้ น ที่เศรษฐกิ จพิเศษและเมือพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
๕) การลงทุ น พัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้านการขนส่ ง ความมั่นคงและพลั งงาน ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
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๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
๒) วางระบบบริห ารจัดการน้าให้มีประสิทธิภ าพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.4 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้ำหมำย
๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่แนวทางการพัฒนา
๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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๖. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนว
ตะเข็บ ชายแดน และพื้น ที่ เกาะแก่ง ชายฝั่ งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม กลุ่ ม
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
๗. พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด ระบบการดู แ ลและป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามในรูป แบบใหม่
อาทิอาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย จากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ
เป้ำหมำย
๑. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. สถาบั น การศึกษาและหน่ วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณ ฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิ ศ
เฉพาะด้าน
๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็น ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพ และมาตรฐาน
๔. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
๓. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
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๕. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
๑. คนทุกช่ว งวัย มีจิต ส านึ กรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม มี คุณ ธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด ตามหลั ก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๒. หลั ก สู ต รแหล่ งเรี ย นรู้ และสื่ อ การเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๒. ส่งเสริมและพัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. พั ฒ นาองค์ค วามรู้ งานวิจั ย และนวัต กรรม ด้านการสร้างเสริม คุ ณ ภาพชี วิตที่ เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมาย
๑. โครงสร้ าง บทบาท และระบบการบริห ารจั ดการการศึก ษามี ความคล่ อ งตั ว ชั ด เจน และ
สามารถตรวจสอบได้
๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่
๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
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๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนที่สู งขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่ งที่จาไปฝึ กคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง กับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ ปรับ ปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติให้ สอดคล้ องกับหลักสู ตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
๒.๑ วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา
๒.๒ ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒.๓ เร่งรัดพัฒ นาผู้บริห ารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
๒.๔ สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
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ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่ม
จานวนบั ณ ฑิตในสาขาวิช าชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
๓.๑ เร่งผลิ ต และพั ฒ นากาลั งคนสาขาที่ จาเป็ นต่อการพั ฒ นาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
๓.๒ เร่ งผลิ ต และพั ฒ นาสมรรถนะก าลั งคนด้ านอาชี ว ศึ ก ษาให้ ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือ ข่าย ความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้ จากแหล่ง
เรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สถานศึ ก ษาในภู มิ ภ าค/ชนบท ได้ รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพ ในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
กลยุทธ์
๔.๑ ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ แก่ผู้เรียน ในทุก
พื้นทีค่ รอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
๔.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔.๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล เป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
๔.๔ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
๔.๕ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลายและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร
และระบบเครื อข่ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างทั่ ว ถึ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี องค์ ความรู้ เทคโนโลยี เพื่ อ

๙

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

การศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม สื่อการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์
๕.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่
ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน
๕.๓ ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๕.๔ จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรี ยนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้ น มีความโปร่งใสและเป็น
ที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจาย
อานาจลงไป สู่ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร เพื่ อ การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทมี ธ รรมาภิ บ าล ในการบริห าร
รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบ
อาชีพ ในท้องถิ่นได้
กลยุทธ์
๖.๑ ปรั บ ปรุงกลไกการบริ ห ารจัดการการศึ กษาให้ เป็ นไปตามหลั กธรรมาภิบ าล โดยเน้น ด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
๖.๒ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
๖.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.๔ เร่ งส่ งเสริม ให้ ทุ กภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ว มรับ ผิ ดรับชอบในการจัด การศึก ษา รวมทั้ งสนั บ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๖.๕ เสริ ม สร้ างภาพลั ก ษณ์ ห น่ ว ยงานให้ เกิ ดความร่ว มมื อ และสร้างเครือข่ าย/ความเป็ น ภาคี
หุ้นส่วน กับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
๖.๖ ส่งเสริมและขยายผลให้ ส ถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒ นาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
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รูปภาพที่ 1.1 แสดงจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
๑.ความมั่นคง
๒.การผลิต พัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๕.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภำรกิจ
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
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พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
เงื่อนไขควำมสำเร็จ
๑. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ
๒. การมีส่วนร่วม
๓. เอกภาพ
๔. การสร้างเครือข่าย
ผลลัพธ์
๑. คุณภาพผู้เรียน
๒. ความพึงพอใจ
๓. มีงานทา
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพ
- การจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
- การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาทวิวุฒิ
- การพัฒนาการเรียนการสอน
ปรับภำพลักษณ์
- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ทะเลาะวิวาท)
- การสร้างการรับรู้และการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเชิงรุก
กำรมีงำนทำ
- การพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ ๖ ภาค
- การพัฒนาหลักสูตร E TO E
เพิ่มปริมำณผู้เรียน
- การสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
- การพัฒนาอาชีวศึกษาโดยทวิศึกษา
- การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี
- การลดจานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
สิ่งแวดล้อม (ภูมิทัศน์/ภูมิใจ)
- การพัฒนาความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
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บริหำรจัดกำร
- การสร้างความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษา
- การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร
- การสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาเอกชน
- การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา
- การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล
บริหารงานประจา
นาภาพลักษณ์ที่ดี
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
ประสานเครือข่าย
ขยายทวิภาคี
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
4. นาสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9. เน้นทางานประสานชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1.๗ มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อใชเป็นเกณฑในการสงเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมิ น ผล และการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่ เรีย น หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
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๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผู้ อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพะมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กับกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่ อง เพื่อเป็ น ผู้ พร้อมทั้งด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิช าการและวิช าชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวันทางาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริ การ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึก ษามีค วามส าเร็ จ ในการดาเนิ น การบริห ารจัด การสถานศึ กษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ว งงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดทา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

๑๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ทั้งนี้ ใหหน่วยงานตนสังกัดและสถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลัก
เกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษากาหนด
1.8 แผนพัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
จังหวัดปราจี นบุ รีได้กาหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่าวคือ การลดความเสี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบจาก
ความผันผวนหรือไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจด้วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ/ฝีมือแรงงาน การปรับตัวของภาค
ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมหรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในสาขาที่มีความอ่อนไหว และการมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของจังหวัด
เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้า และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
3. การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการในพื้นที่
ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่ จังหวัดเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย
1.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. การเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน อัตลักษณ์ และวิถีไทย
ประเด็ น กำรพั ฒ นำที่ ๓ เพิ่ มศักยภาพการผลิ ต การตลาด สิ น ค้าเกษตรที่มีคุณ ภาพได้ม าตรฐานด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
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เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็ นที่ ต้องการ
ของตลาด
เป้ำหมำย
ผลผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรได้ ม าตรฐาน ปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของ ตลาด สามารถ
สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๔ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
สู่ระดับสากล
เป้ำหมำย
1. การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ
ประเด็ น กำรพั ฒ นำที่ ๕ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คมและการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
2. เพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
เป้ำหมำย
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียม และความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำนวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
2.1 ประวัติของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายขยายการศึกษาด้าน
วิชาชีพ ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาระยะที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) โดยได้มอบให้
กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่าง
วัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กองการศึก ษาอาชี พ กรมอาชีว ศึก ษา ได้ ป ระสานงานกับ จังหวัด
ปราจีนบุรี ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
พิจารณาใช้ที่ดินบางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ด้านที่ติดกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า)
เป็ น สถานที่ก่อสร้ าง โดยมีน างนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู้ช่ว ยผู้ อานวยการวิทยาลั ยเทคนิ คปราจีนบุรี เป็ น
ผู้ประสานงานกับ จังหวัดปราจีนบุรีกรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔
มิ ถุ น ายน ๒๕๓๔ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี แ จ้ งความประสงค์ ที่ จ ะใช้ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ก่ อ สร้ างหอพระ
ประจาจังหวัด โดยได้จัดหาที่ดินทดแทนให้ใหม่ในบริเวณด้านตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นที่ดิน
ราชพั ส ดุ หมายเลขทะเบี ย น ปจ.๒๒๑ เนื้ อที่เดิม ๑๙-๒-๖๗ ไร่ ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนายเกษม หน่ายคอน เป็นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ จึงแต่งตั้ง นายสุดใจ ดวงสว่า ง เป็นผู้ประสานงานในการ
จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ต่ อ มาภายหลั ง จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ดั งกล่ า วกั บ ราชพั ส ดุ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี พบว่ า ตาม
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ได้กาหนดให้ที่ดินบริเวณนั้น เป็นพื้นที่สีเขียว
อ่อน ประเภทที่ โล่ งแจ้ ง เพื่อนั น ทนาการและรักษาสภาพแวดล้ อม ดังนั้ นจึงไม่อนุญ าตให้ ใช้ก่อสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสานักผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๓๕ กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื่นหนังสือขอให้สานักผังเมืองทบทวนมติคณะกรรมการผังเมืองใหม่
วัน ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๓๕ ในการประชุมคณะกรรมการผั งเมือง ครั้งที่ ๒ ก็ยังคงยืนยันมติเดิม
พร้อมทั้งเสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินพื้นที่แปลงเดียวกัน ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงเดิมซึ่งผังเมือง
กาหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว ในที่สุด กรมพล
ศึกษาได้เห็นชอบสับเปลี่ยนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พื้นที่ด้านเหนือของแปลง ปจ.๒๒๑ เนื้อที่ ๑๓-๐-๗๐ ไร่
เมื่อทุกอย่างพร้อม วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีน บุรี โดยตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๖/๑ ถนนราษฎรดาริ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ปราจี น บุ รี โดยมี น ายสุ ด ใจ ดวงสว่ าง เป็ น ผู้ อ านวยการ พร้อ มด้ ว ยนายสมหมาย สว่างศรี และ
นายโชติ ป รี ช า แก้ ว กั งวาน เป็ น ผู้ ช่ว ยผู้ อ านวยการ ซึ่ งได้ รับ การจัด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การ
ปี ๒๕๓๖ จานวน ๓๕,๐๕๒,๒๐๐.- บาท มีอาคารต่าง ๆ รวม ๕ รายการ ดังต่อไปนี้
๑. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น (๓๔๑๙)จานวน
๒
หลัง
๒. อาคารสานักงานหอประชุม (๓๕๖๔๐) จานวน
๑
หลัง
๓. บ้านพักอาศัย ๗ – ๘ (๓๕๔๑๐)
จานวน
๑
หลัง
๔. บ้านพักครู ๖ หน่วย (๓๐๐๓)
จานวน
๓
หลัง
๕. บ้านพักภารโรง ๒ หน่วย (๓๖๐๐๑) จานวน
๓
หลัง
ปี การศึ กษา ๒๕๓๘ วิท ยาลั ย สารพั ดช่ างปราจี น บุ รี ได้เริ่ม ดาเนิ น การจั ดการเรีย นการสอน
หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น มีดังนี้ ช่างซ่อมช่างยนต์, ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์, อาหาร ขนม, บัญชีร้านค้า,
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ช่างตัดผมชาย, ช่างเสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, ศิลปะประดิษฐ์ โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ ใน
การฝึกอบรมและให้บริการ ทางวิชาชีพแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา หาความรู้ และผลิต
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ และการงานโดยให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรมคือ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์และประเภทวิช าพาณิ ช ยกรรม สาขาวิช า
พณิชยการ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิ ด การเรี ย นการสอน ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว สาขางานการ
ท่อ งเที่ย ว ระดับ ปวช. และ ระดั บ ปวส. เปิ ด การเรีย นการสอนประเภทวิช าบริห ารธุรกิ จ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง และ เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน ระดับ ปวส. (ภาคปกติ)
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุต สาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ปวส.
ระบบทวิ ภ าคี ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขางานการบั ญ ชี ภาคปกติ และเที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ.๒๕๕๓ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานมั คคุเทศก์
ทั่วไป ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ
ปวส. ระบบทวิภาคี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษา สู่
ความเป็นเลิศ ระดับ ๕ ดาว ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จานวน ๑ หลัง และเปิดการเรียนการ
สอนประเภท วิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ระบบทวิภาคี
ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี ๒๕๕๗ และโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุณ “ สถาบั น อาชีว ศึ กษาดีเด่น โครงการจัดการศึ กษาเพื่ อ
การมีงานทา ” ประจาปี ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยฯได้สร้างเหรียญหลวงพ่อเพชร ด้านหลังเป็นพระวิษณุกรรม เป็นที่ระลึกจานวน ๒๕๓๙ เหรียญ จัด
การศึกษาระบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

๑๘
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ทีมหุ่นยนต์ “มหาโพธิ์”วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๘ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัลสาหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก (Star) และมีคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการ การพัฒนาระบบนิเทศ โดยระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวส. (ภาค
สมทบ) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษาจานวน ๙ คน ดังนี้
1. นายสุดใจ
ดวงสว่าง
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
2. นายโกศล
ศรีขวัญ
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
3. นายสุธี
เข็มทอง
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓
4. นายสมหมาย สว่างศรี
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๑
5. นายบุญลือ
ทองเกตุแก้ว ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
6. นายจาลอง
กล่อมอยู่
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๔
7. นายโสภา
มะเครือสี
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
8. นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ดารงตาแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

๑๙
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ สอดคล้อง กับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
๒. ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
๓. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบำยของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
๓. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
๔. มีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก
จุดเน้น : มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีสุขอย่างพอเพียง
ปรัชญำ : วินัยดี มีคุณธรรม ก้าวนาวิชาชีพ
พุทธศำสนสุภำษิต
“โยคา เว ชายเต ภูริ”
“ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน”
คุณธรรมอัตลักษณ์ : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย

๒๐
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คุณธรรม
เป้ำหมำย

ควำม
สุภำพ

๒๑

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหำร

ครู/เจ้ำหน้ำที่

นักเรียน นักศึกษำ

- ทักทำยด้วยกำรไหว้

- ทักทำยด้วยกำรไหว้

- ทักทำยด้วยกำรไหว้

- มีควำมเป็นกัลยำณมิตรที่ดี
พูดจำสุภำพ

- เป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งกำรพูด กำร
ปฏิบัติตน

- มีกริยำมำรยำทเรียบร้อย
สุภำพ อ่อนน้อม

- ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งำน และ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงำน

- ตั้งใจเรียน ไม่ใช้โทรศัพท์
ระหว่ำงเรียน

- รับผิดชอบต่อหน้ำที่

- ร่วมกันอนุรักษ์พลังงำน

ควำม
- เข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง
รับผิดชอบ
- รับผิดชอบต่อหน้ำที่

- ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย
มีวินัย

- เป็นแบบอย่ำงที่ดี

- เป็นแบบอย่ำงที่ดี

- ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อตกลง - ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อตกลงของ
ของสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

- ถอดรองเท้ำเป็นระเบียบ
- จัดห้องเรียนเป็นระเบียบ
- ปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อตกลงของสถำนศึกษำ

อัตลักษณ์
“จิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม”
จิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้มีความตระหนักและอาสาช่วยเหลืองานที่ เป็นประโยชน์แก่
องค์กร สังคม และประเทศชาติ
ทักษะเยี่ยม หมายถึง การเป็นผู้มีความสามารถและชานาญทางด้านวิชาชีพปฏิบัติจริงมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับ
เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
วัฒนธรรม : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
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สัญลักษณ์ประจำวิทยำลัย

สีประจำวิทยำลัย : น้าเงิน เหลือง

ดอกไม้ประจำวิทยำลัย : ดอกอินทนิล

๒๒
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2.๓ ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
แผนที่วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๓๐๖/๑ ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: ๐๓๗-๒๑๒๒๒๐
โทรสาร: ๐๓๗-๒๑๖๘๒๕
E-mail: ppc๓๖๕๙@gmail.com เนื้อที่ ๑๓-๐-๗๐ ไร่

๒๓
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แผนผังวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี

๒๙

๑. อาคารเรียน ๑ บริหารธุรกิจ – สามัญ
๒. อาคารเรียน ๒ ช่างอุตสาหกรรม
๓. อาคารหอประชุมดวงสว่าง และ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
๔. อาคารตึกอานวยการห้องปฏิบัติงาน /ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ /ฝ่ายวิชาการ
๕. ป้อมยามและห้องครูเวร
๖. ห้องธนาคารโรงเรียน
๗. ห้องเรียนระยะสั้น (ตัดผม ชาย/หญิง)
๘. ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.)
๙. ห้องสหการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๑๐. พระวิษณุกรรม
๑๑. พระพุทธรูป
๑๒. ลานอเนกประสงค์
๑๓. เสาธง
๑๔. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บม่ เพาะ

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

แผนกวิชาคหกรรม
ห้องเรียนระยะสั้น (เสริมสวยสตรี)
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บม่ เพาะ
ห้องเกียรติภมู ิประวัติวิทยาลัยฯ
แผนกวิชาคหกรรม
ห้องเก็บพัสดุกลาง
โรงฝึกงานแผนกไฟฟ้ากาลัง
โรงอาหาร
อาคารเทคนิคพื้นฐาน
ห้องน้า
บ้านพักครู – บุคลากร
บ้านพักผู้อานวยการ
ลานจอดรถ นักเรียน-นักศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
ห้องเก็บอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

๒๔

๒๕

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
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ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง
จำนวน

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอืน่
อาคารเรียนและปฏิบัติการ

จำนวน

ชั้น

1

1

อาคาร 1 จานวน 4 ชั้น
2

3

4

ห้อง

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

สภำพปัจจุบัน
ลักษณะกำรใช้งำน
ใช้ได้

ห้องอินทนิล

160

ห้องประชุม

✓

ศูนย์การเรียนรู้

40

ศูนย์การเรียนรู้

✓

ศูนย์การเรียนรู้-วิทบริการห้องสมุด

120

ศูนย์การเรียนรู้-วิทบริการห้องสมุด

✓

1201

53

ห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาอังกฤษ

✓

1202

53

ห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาไทย/สังคม

✓

1203

80

ห้องเรียนทฤษฎีวิชาวิทยาศาสตร์

✓

1204

64

ห้องเรียนทฤษฎีวิชาสุขศึกษา

✓

1205

64

ห้องเรียนทฤษฎีวิชาคณิตศาสตร์

✓

1206

53

ห้องเรียนทฤษฎี

✓

1301

80

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาคอมฯ

✓

1302

80

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาคอมฯ

✓

1303

80

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาคอมฯ

✓

1304

60

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาคอมฯ

✓

1305

60

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาคอมฯ

✓

1401

80

ห้องเรียนปฏิบัตกิ ารเครือ่ งใช้สานักงาน

✓

1402

40

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาคอมฯ

✓

1403

80

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาการบัญชี

✓

1404

56

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิ ิชาการบัญชี

✓

1405

56

ห้องพิมพ์ดีดไทย

✓

1406

40

ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ

✓

ใช้
ไม่ได้

๒๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง
ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอืน่
อาคารเรียนและปฏิบัติการ

จำนวน
จำนวน

ชั้น

1

1

อาคาร 2 จานวน 4 ชั้น

2

3

4

ห้อง

พื้นที่ใช้
สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะกำรใช้งำน

สภำพปัจจุบัน
ใช้ได้

2101

80

ห้องเรียนทฤษฎีแผนกช่างยนต์

✓

ห้องเครือ่ งมือช่างยนต์

20

ห้องเก็บเครือ่ งมือช่าง

✓

ห้องเก็บอุปกรณ์ช่างยนต์

40

ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน

✓

พื้นที่ฝกึ ฝีมอื ช่างยนต์

31

✓

2201

60

2202

60

ห้องเรียนปฏิบัตกิ ารแผนกการท่องเที่ยว

60

ห้องพักครูทอ่ งเที่ยว

30

ห้องเรียนปฏิบัตกิ ารแผนกการท่องเที่ยว

80

ห้องเรียนเขียนแผนเทคนิคพื้นฐาน

80

ห้องเรียนภาคปฏิบัตแิ ผนกช่างยนต์
ห้องเรียนปฏิบัตกิ ารแผนกการ
ท่องเที่ยว
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
ห้องเรียนปฏิบัตกิ ารแผนกการ
ท่องเที่ยว
ห้องพักครูทอ่ งเที่ยว
ห้องเรียนปฏิบัตกิ ารแผนกการ
ท่องเที่ยว
ห้องเรียนเขียนแผนเทคนิคพื้นฐาน

2301

80

ห้องปฏิบัติการมอเตอร์

✓

2302

40

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

✓

2303

40

ห้องปฏิบัติการทฤษฎีไฟฟ้า

✓

2304

80

✓

2305

80

2306

25

ห้องปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทั่วไป
ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์/PLC

2401

80

ห้องปฏิบัติการขยายเสียง

✓

2402

80

ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

✓

2403

80

ห้องปฏิบัติการเครือ่ งรับโทรทัศน์

✓

2404

60

✓

2405

60

ห้องปฏิบัติการเครือ่ งรับวิทยุ
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

ใช้ไม่ได้

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๗

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง
จำนวน
ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น

อาคารวิทยบริการและสานักงาน

จำนวน

ชั้น

1

1

จานวน 4 ชั้น

2

ห้อง
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร

พื้นที่ใช้
สอย
(ตร.ม.)
16

สภำพปัจจุบัน
ลักษณะกำรใช้งำน

ห้องผู้อานวยการวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ใช้ได้
✓
✓

ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา

32

เพื่อการเรียนการสอนทางภาษา

✓

ห้องสืบค้นข้อมูล

16

เพื่อสืบค้นข้อมูล

✓

ห้องคอมพิวเตอร์

96

ห้องคอมพิวเตอร์

✓

ห้องเครื่องถ่ายเอกสาร

80

ห้องเครื่องถ่ายเอกสาร

✓

4

ห้องประชุม

200

ห้องประชุม

✓

3

3

ห้องตัดผมชาย

1

1

ห้องตัดผมชาย

53

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาตัดผมชาย

✓

ห้องเสริมสวยสตรี

1

1

ห้องเสริมสวย

68

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาเสริมสวยสตรี

✓

ห้องเก็บพัสดุกลาง

1

1

ห้องเก็บพัสดุ

10.34

ห้องเก็บของพัสดุกลาง

✓

ห้องคหกรรม/งานพัสดุ

1

1

ห้องคหกรรม/งานพัสดุกลาง

112

ห้องปฏิบัติการคหกรรมอาหาร/งานพัสดุกลาง

✓

บู๊ชฝึกงานแผนกไฟฟ้า

1

1

พื้นที่ปฏิบัติงานไฟฟ้า

90

ห้องเรียนภาคปฏิบัติแผนกช่างไฟฟ้า

✓

ห้องปฏิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์

1

1

พื้นที่ปฏิบัติงานช่างยนต์

82.5

ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์

✓

ห้องซิลสกรีน

1

1

พื้นที่ปฏิบัติงานซิลสกรีน

12.25

ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานซิลสกรีน

✓

โครงเหล็กพร้อมหลังคา (ข้างอาคาร 2)

1

1

โรงจอดรถ

65

ใช้จอดพักรถยนต์ของวิทยาลัยฯ

✓

โครงเหล็กพร้อมหลังคา (หลังอาคาร 2)

1

1

พื้นที่จัดการเรียนการสอน

195

ห้องปฏิบัติการแผนกช่างยนต์

✓

หอประชุมดวงสว่างและฝ่ายวิชาการ

1

1

ฝ่ายวิชาการ

1

1

หอประชุมดวงสว่าง

บ้านพักผู้บริหาร

1

2

-

115.5

บ้านพักผูอ้ านวยการ

✓

บ้านพักครู/อาจารย์

18

2

-

1026

บ้านพักครู/เจ้าหน้าที่

✓

บ้านพักภารโรง

6

1

-

130.8

บ้านพักนักการภารโรง

✓

960

ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ประชุมนักศึกษา,ผู้ปกครอง,เรียนพละศึกษา

✓

ใช้
ไม่ได้

๒๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง
พื้นที่
ใช้สอย
ลักษณะกำรใช้งำน
จำนวน ชั้น ห้อง (ตร.
ม.)
1
442 รั้วกั้นบริเวณรอบวิทยาลัยฯ
จำนวน

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น
รั้ว คอนกรีต พร้อมป้ายชื่อวิทยาลัย

สภำพปัจจุบัน
ใช้ได้
✓

ลานกิจกรรม

✓

-

2,000 ถนนภายในวิทยาลัยฯ

✓

-

-

3,300 ถนนภายในวิทยาลัยฯ

✓

1

-

-

16.0

ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป

✓

แท่นประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม

1

-

-

16.0

ประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม

✓

ศาลาพักผ่อน

7

1

-

74

ศาลาพักผ่อนหน้าอาคารเรียน

✓

ห้องน้า-ห้องส้วม ชาย-หญิง

2

1

12

135

ห้องน้า-ห้องส้วม ชายหญิง ด้านข้างโรงอาหาร

✓

โรงอาหาร

1

1

-

410

แหล่งจาหน่ายอาหารให้นกั ศึกษา

✓

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1

1

-

24

ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

✓

ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1

1

-

72

ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

✓

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1

1

-

72

ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

✓

ห้องสหการ

1

1

-

21.6

สหการวิทยาลัยฯ

✓

ป้อมยาม

1

1

-

12.25 ห้องยามรักษาการ

✓

ห้องครูเวร

1

1

-

12.95 ห้องเวร-ยาม กลางคืน

✓

ห้องธนาคารโรงเรียน

1

1

-

17.5

ห้องปฏิบัติการงานธนาคารโรงเรียน

✓

ห้องพยาบาลหญิง

1

1

-

17.5

ห้องพยาบาลหญิง

✓

ห้องพยาบาลชาย

1

1

-

8.75

ห้องพยาบาลชาย

✓

ห้องส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ

1

1

-

35.7

ห้องปฏิบัติงานส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ

✓

ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

1

1

-

24.5

ห้องปฏิบัติงานกิจกรรม

✓

ห้องรับรอง

1

1

-

24

ห้องรับรอง

✓

ห้องฝึกปฏิบัตกิ าร P.P. Coffee

1

1

-

24

ห้องฝึกปฏิบัตกิ าร P.P. Coffee

✓

อาคารอเนกประสงค์(โดม)

1

-

-

จัดประชุมกลางแจ้ง

✓

เสาธง

1

-

-

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1

-

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

1

แท่นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป

9

ใช้
ไม่ได้

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

อัตรำกำลัง ในปีงบประมำณ 256๒
อัตรากาลังของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จำนวน
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ข้อมูลงานทะเบียน 24 ตุลาคม 2561

60 คน ประกอบด้วย
4
คน
8
คน
9
คน
1
คน
14
คน
24
คน
60
คน

๒๙

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๐

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายภาคภูมิ นาคทิพย์

หัวหน้างานกิจกรรม

นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายหาญประชา พรหมมา

หัวหน้างานปกครอง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นางศรัญญา สุขปลั่ง

นายอภัย งามแสง

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ

นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

นายเสรี เสนชู
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

นางสาวธนาพร บุญเปล่ง

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวภานุชนาถ ไพรเถื่อน

นายปวีณ แก้วใส

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นางนิภา งามแสง
หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป

นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล

นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ

นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและการประกอบธุรกิจ

นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้
งานพั
ฒนาหลั
หัวาหน้
างานวั
ดผล กสูตร
การเรียนการสอน
และประเมิ
นผล

นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวสุภาพร ดางาม

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นายอภิรมย์ สรรพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายรณชัย เขียวชอุ่ม

นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายเสรี เสนชู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายประวิทย์ แว่นทิพย์

หัวหน้างานพัสดุ
นส.สุภาพร ศรีถัน
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
สถานศึกษาคุณธรรม

นายสมเกี
สุขปลั่ง
นางนรีรยัตน์รติ สมใจ

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นายอภัย งามแสง
นางศรัญญา สุขปลัง่
นายสุทธิพงษ์ ศรีถนั
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

นายสมภพ มงคล
หัวหน้างานอาคาร ฯ

นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวันชัย พันธุมงคล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นส.พิไลวรรณ ตุน่ ทอง
หัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียง

นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ ฯ

๓๑

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
จำนวนคน

ระดับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำร

ชำย

หญิง

รวม

คศ. 3
ช

แผนกวิชำ/หน้ำที่รับผิดชอบ

คศ. 2
ญ

ช

คศ. 1
ญ

ช

ครูผู้ช่วย
ญ

ช

ญ

กพ.

ระดับกำรศึกษำ
ลูกจ้ำง

พนักงำน
รำชกำร

ครูจ้ำงสอน

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

ประจำ

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ

เอก

โท

ตรี

ต่ำ
กว่ำ
ตรี

รวม

หมำย
เหตุ

ผู้บริหำร

ผู้บริหาร
รวม

2

2

4

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

2

2

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

ข้ำรำชกำรครู/ข้ำรำชกำรพลเรือน/พนักงำนรำชกำร/ครูจ้ำงสอน
แผนกวิชาช่างยนต์

5

-

5

-

-

-

-

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

5

-

5

-

-

-

-

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2

-

2

-

-

-

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

3

-

3

-

-

1

แผนกวิชาการบัญชี

-

5

5

-

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

2

3

5

-

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

-

2

2

แผกวิชาสามัญสัมพันธ์

3

1

แผนกวิชาคหกรรม

20

รวม

1

-

1

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

2

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

3

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

4

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

4

-

4

2

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

13

33

-

-

1

2

0

2

-

-

-

-

8

2

7

7

-

-

-

-

-

2

27

-

33

-

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว
-

-

พนักงานขับรถ

3

-

เจ้าหน้าที่

1

คนสวน/แม่บา้ น/ยามรักษาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

3

3

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14

-

1

4

10

15

3

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

4

4

รวม

7

15

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

15

-

-

4

17

22

รวมทั้งสิ้น

29

30

59

3

3

2

2

2

2

-

-

-

-

5

2

10

6

3

-

3

15

-

7

35

15

60

๓๑

คนงาน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๒

รำยละเอียดผู้บริหำร/ข้ำรำชกำรครู/ข้ำรำชกำรพลเรือน
ประจำปีงบประมำณ 256๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ว/ด/ป เกิด

วัน เดือน ปี
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร

1

นายสมเกียรติ

ต้องทรัพย์อนันต์

9 ธ.ค. 2501

2 ส.ค. 2521

2

นายอภัย

งามแสง

2 พ.ค. 2519

23 พ.ย. 2543

3

นางศรัญญา

สุขปลั่ง

29 มี.ค. 2520

13 ธ.ค. 2553

4

นายสุทธิพงษ์

ศรีถัน

๑๔ พ.ย. ๒๕๑๙

๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

5
6
7
8

นางสาวชนิกานต์
นายสมภพ
นางสาวธนาพร
นางนรีรัตน์
นายเสรี

สุขขจรกุล
มงคล
บุญเปล่ง
สมใจ
เสนชู

16 พ.ย. 2506
6 เม.ย. 2505
28 พ.ย 2527
3 ต.ค. 2505

4 ต.ค. 2538
19 พ.ค. 2540
1 ส.ค 2559
22 เม.ย. 2556

29 ม.ค. 2518

27 ต.ค. 2557

22 ม.ค. 2517
18 ก.ค. 2526
25 ก.พ. 2531

27 มิ.ย 2559
15 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560

9

10 นายประวิทย์
11 นายจักรกฤช
12 นายชัยยศ

แว่นทิพย์
ศรีวิเศษ
มีสวัสดิ์

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ

ตำแหน่ง

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ปทส.เครื่องมือกล, บช.ม.บริหารการ
จัดการ
ศศม. บริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

อส.บ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
ปทส. ช่างเชื่อมและประสาน
บช.ม.การบัญชี
คบ. คหกรรมศาสตร์
ค.บ.ม. วิศวะเครื่องกล,
ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม/หัวหน้างานวัดผลฯ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์/หัวหน้างานทะเบียน

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)

วท.บ. คอมพิวเตอร์
คบ. คณิตศาสตร์

หมำยเหตุ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

๓๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๓

รำยละเอียดพนักงำนรำชกำร ปีงบประมำณ 2562

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นายสมเกียรติ
นายหาญประชา
นายวันชัย
นางสาวจุฑารัตน์
นายอภิรมย์
นางนิภา
นายปวีณ
นายยุทธนา
นายภาคภูมิ

สุขปลั่ง
พรหมมา
พันธุมงคล
คงประสิทธิ์
สรรพาณิชย์
งามแสง
แก้วใส
ทรัพย์ประเสริฐ

นาคทิพย์

ว/ด/ป เกิด

วัน เดือน ปี
ที่บรรจุเข้ำรับ
รำชกำร

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ

14 ก.พ. 2518 1 ต.ค. 2548 คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
19 ก.พ. 2513 20 พ.ค. 2556 วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกกรรม
24 เม.ย. 2557 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต
9 ส.ค. 2525
21 ม.ค. 2526 1 พ.ค. 2550 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
11 ต.ค 2521 21 พ.ค. 2550 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)
22 พ.ค. 2519 12 ต.ค. 2552 บธ.บ. การจัดการ
5 ก.ย. 2533
1 มิ.ย. 2559 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
15 ก.พ. 2532 1 มิ.ย. 2559 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
๑ ก.พ. ๒๕๒๒
๑ มี.ค. ๒๕๖๑ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าฯ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างานประกัน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม

๓๓

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๔

รำยละเอียดครูพิเศษจ้ำงสอน ปีงบประมำณ 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายอานนท์
นายวสุรตั น์
นายรณชัย
นางสุภาพร
นางสาวสุภาวดี
นายรัฐพล
นางสาวสุภาพร

เอื้อเฟื้อ
วงษ์มิตร
เขียวชอุ่ม
ศรีถัน
สุวรรณชัยรบ
ปั้นทอง
ดางาม

นางสาวกมลชนก

สว่างกุล

นางสาวทัตพิชา
นางพิไลวรรณ
นางสาวฉัตรรุ้ง

ทับทิมอ่อน
ตุ่นทอง
ศรีจั่นเพชร
นางสาวภานุชนาถ ไพรเถื่อน
นางสาวสุภคั จิรา เกาะโพธิ์
นายสุพัฒน์พงศ์ บุตรทา

ว/ด/ป เกิด

วัน เดือน ปี
ที่เข้ำทำงำน

19 พ.ค. 2534
4 ม.ค. 2530
18 ก.ย. 2529
12 เม.ย. 2521
25 เม.ย. 2531
22 มิ.ย 2536
14 มี.ค. 2534
6 ก.ค. 2530
13 ก.ค. 2536
10 พ.ย. 2560
๓๑ ส.ค. ๒๕๓๔
22 ก.ย. ๒๕๓๙
31 มี.ค. ๒๕๓7
๒๙ ก.ย. ๒๕๓๘

8 ธ.ค. 2558
25 ม.ค. 2553
21 ส.ค. 2560
6 ม.ค. 2559
19 ม.ค. 2558
27 มิ.ย 2559
4 พ.ย. 2556
26 ธ.ค. 2559
15 ส.ค. 2560
11 มิ.ย. 2560
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑
1 ต.ค. 2561

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ
อ.ศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทล.บ. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
อส.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
วท.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ปวส.คอมพิวเตอร์
ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม
ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม
คบ. คอมพิวเตอร์
วท.บ. ชีววิทยา
บัญชีบัณฑิต
ค.บ. ภาษาไทย
คบ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง

หมำย
เหตุ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานสวัสดิการ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว/หัวหน้างานส่งเสริมการค้าฯ
ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์/หัวหน้างานแผนงานและความร่วมมือ

ครูแผนกการบัญชี/หัวหน้างานบัญชี
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์/หัวหน้างานแนะแนว

ครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

๓๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๕

รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่ ปีงบประมำณ 2562
ที่
นางชุติมา
นางนพมาศ
นางสาวเยาวรัตน์
นางสาวลลิตา
นางสาวทิพย์ศิริ
นางสาวสุทธิวรรณ
นางสาวทิพย์สุดา
นางสาวนภาวรรณ
นายกฤษดา
นางสาวพรรณวิภา
นางสุนิชา
นางสาวกาญจนา
นางสาวพัชรียา
นายวรยศ
นายณัฐวัฒน์
นางสาวปิยาภรณ์
นายภาณุพันธ์
นางมาลี
นางสาวชุลี
นายบุญเนาว์
นายสมศักดิ์
นายประทิป
นายปฐวี
นายวันเพ็ญ

ว/ด/ป เกิด
บารุงกิจ
ห้อฤทธิ์
วงษ์รอด
พงษ์โต
สิงห์คาโล
วีระเพียร
ดิศร
นพเก้า
ถวิลรักษ์
บุตรเนียม
เคียนคา
ยันต์ประเวศ
สีหาคา
ศรีจั่นเพชร
กุลเศรษฐสุวภา
ซิงห์
สื่อตระกูล
มะลิทอง
ไวยชนะ
สุวรรณคา
เจิมกระจีน
สืบสาย
บุญวรรณา
เกลี้ยงรส

๒ ม.ค. ๒๕๑๙
๒ ม.ค. ๒๕๓๑
๖ พ.ย. ๒๕๒๙
๒๗ ก.ค. ๒๕๓๑
๑๒ ก.ค. ๒๕๓๓
๑๕ พ.ค. ๒๕๓๕
๙ ต.ค. ๒๕๓๖
29 มิ.ย. 2539
๘ ส.ค. ๒๕๓๓
๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๒
๓ ต.ค. ๒๕๒๑
๑๖ ก.ย. ๒๕๒๗
19 ก.พ. 2537
12 ธ.ค. 2531
๒๔ ก.ย. ๒๕๒๑
๒๓ มี.ค. ๒๕๓๒
๒ มี.ค. ๒๕๓๘
๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๖
๗ พ.ย. ๒๕๑๔
๑๔ เม.ย. ๒๕๑๔
๙ พ.ย. ๒๕๒๑
๓ มิ.ย. ๒๕๐๒
๑๖ พ.ค. ๒๕๑๗
๒๒-พ.ย.-๒๕๒๓

วัน เดือน ปี
ที่เข้ำทำงำน
๑๒ พ.ค. ๒๕๔๒
๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘
๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙
๓ ก.ค. ๒๕๖๐
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
26 ก.พ. 2561
๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙
๑๒ ธ.ค. ๒๔๖๐
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑
1 ต.ค. 2561
1 ต.ค. 2561
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
๑๔ ก.ย. ๒๕๕๓
๙ ส.ค. ๒๕๖๑
๑ ต.ค. ๒๕๔๖
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
๑ พ.ย. ๒๕๕๑
๑ พ.ย. ๒๕๖๐
๒๗-ส.ค.-๒๕๖๑

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ, แนะแนว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
คบ. เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์
คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
ป.๖
แม่บ้าน
ม.๖
แม่บ้าน
ป.๖
คนงานเกษตร (คนสวน)
ม.๖
ยาม
ป.๖
ยาม
ม.๖
พนักงานขับรถ
ม.๖
พนักงานขับรถ

หมำยเหตุ

บธ.บ. บริหารธุรกิจ
ปวส. เทคโนโลยีสานักงาน
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์
ปวส. การบัญชี
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

๓๕

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๖

รำยละเอียดลูกจ้ำงประจำ ปีงบประมำณ 2562

ที่
1

ชื่อ - สกุล
นายจิราวัฒน์

ธิติเมธีศักดิ์

ว/ด/ป เกิด
9 มี.ค. 2503

วัน เดือน ปี
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร

20 พ.ค. 2539

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ
ปวส. ไฟฟ้ากาลัง

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

พนักงานขับรถยนต์

๓๖

๓๗

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
จำนวนนักเรียน/นักศึกษำ ระดับ ปวช. ปวส. ประจำภำคเรียนที่ 2/2561

ปี 1

ภำคเรียนที่ 2/2561
ปวช.
ปวส
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2

61
-

52
-

75
-

188
-

19
12

40
14

59
26

188
59
26

46
-

33
-

55
-

134
-

13
19

21
-

34
19

134
34
19

30 11 41
22
22
107 115 141 385

45

44

96

41
22
523

46

35

31

112

14

16

16

46

18
9

38
42

51

112
56
51

158

7
12
28

21
12
75

28 56
24 24
103 299

9
15 24
9
0 15 24
176 166 203 567

0
73

24
3
3
3
3
3
24
122 314 846

ประเภท/สำขำวิชำ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ)
สำขำวิชำไฟฟ้ำกำลัง
สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (เรือนจา)
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เรือนจา)
รวมประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ปวช. ปวส.

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำวิชำพณิชยกำร
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ)

สาขางานการบัญชี
สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)
รวมประเภทวิชำพำณิชยกรรม ปวช. ปวส.

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชำท่องเที่ยว ปวช. ปวส.
รวมระดับชั้น ปวช.ปวส.
ที่มำ: งำนทะเบียน วันที่ 15 กันยำยน 2561

60

51

47

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

๓๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

เป้ำหมำยจำนวนนักเรียน/นักศึกษำ ระดับ ปวช. ปวส. ประจำภำคเรียนที่ 1/2562

ปี 1

ภำคเรียนที่ 1/2562
ปวช.
ปวส
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2

รวม

80
-

56
-

42
-

178
-

40

38

78

178
78

40
-

42
-

66
-

148
-

30

25

55

148
55

20 13
7 40
140 111 115 366

45

44

96

40
499

40
40

ประเภท/สำขำวิชำ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สำขำวิชำไฟฟ้ำกำลัง
สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ปวช. ปวส.

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำวิชำพณิชยกำร
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ)
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน (ภาคสมทบ)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ)

สาขางานการบัญชี
สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชำพำณิชยกรรม ปวช. ปวส.

80

30
16
46

รวม
ทั้งสิ้น

27
12

97
68

40
40

23

15

97
15

24

27

39

40
165 120

7
54

35
77

27
35
0
174

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
20
8
11 39
39
สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป (ทวิภาคี)
20
5 25 25
รวมประเภทวิชำท่องเที่ยว ปวช. ปวส.
20 8 11 39 20 5 25 39
รวมระดับชั้น ปวช.ปวส.
240 165 165 570 185 103 198 712
ที่มำ: งำนทะเบียน วันที่ 15 กันยำยน 2561

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๙

เป้ำหมำยจำนวนนักเรียน/นักศึกษำ หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น และหลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ
ปีงบประมำณ 2562
ประเภท/สำขำวิชำ
หลักสูตวิชำชีพระยะสั้น
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
รวมประเภทวิชำช่ำง
ประเภทวิชำสำมัญ
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
รวมประเภทวิชำสำมัญ
ประเภทวิชำคหกรรม
- สาขาวิชาอาหาร-ขนม
- สาขาวิชาเสริมสวยสตรี
- สาขาวิชาตัดผมชาย
- สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
รวมประเภทวิชำคหกรรม
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รวมประเภทวิชำพำณิชยกรรม
รวมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
หลักสูตรนอกระบบอื่นๆ
- การอบรมวิชาชีพ (108 อาชีพ)
รวมหลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ภำคเรียนที่
2/2561

ภำคเรียนที่
1/2562

รวมทั้งสิ้น
(คน)

250
200
100
100
650

250
200
100
100
650

500
400
200
200
1,300

25
25
25
75

25
25
25
75

50
50
50
150

225
150
150
50
575

225
150
150
50
575

450
300
300
100
1,150

60
25
15
100
1,400

60
25
15
100
1,400

120
50
30
200
2,800

100
100
1,500

100
100
1,500

200
200
3,000

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔๐

ส่วนที่ 3 ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ ม าตรฐานการศึ ก ษา สภาพการณ์ ข องสถานศึ ก ษาทั้ งภายในและภายนอก
สภาพแวดล้อมโดยรวมของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีดังนี้
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ดังนี้
“ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๒ พันธกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ ๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
พันธกิจที่ ๔ ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
พันธกิจที่ ๕ เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ดารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ ยุทธศำสตร์ (Strategic)
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้ตรงตามสาขางาน
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการประกันคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
เพื่อรองรับกาประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔๑

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกาลังใจ
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดทางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ สร้างองค์ความรู้ ร่วมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ไว้ดังนี้
ที่
1

๒

๓

พันธกิจ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
2. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขา
งาน
๔. ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
1. จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คน
วิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและ พิการ ผู้สูงอายุ
สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
๑. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา
จัดการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการของภาครัฐและยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ที่
๓

พันธกิจ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (ต่อ)

4

พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้าง
องค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ

๕.

เสริมสร้างให้บุคลากร ผู้เรียนมี
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ดารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔๒

กลยุทธ์
๔. เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกาลังใจ
๕ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การให้บริการ
๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดทางานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
๒. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและ
การฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
๓. ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
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๔๓

ส่วนที่ 4 สรุปเงินงบประมำณรำยจ่ำย
สรุปเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2560 - 2561
รำยจ่ำยจริง ปี 2560
ประเภทรำยจ่ำย

งปม.

อุดหนุน

รำยจ่ำยจริง ปี 2561
รำยได้
สถำนศึกษำ

งปม.

อุดหนุน

รำยได้สถำนศึกษำ

หมำยเหตุ

1. เงินเดือนข้าราชการ + เงิน
ประจาตาแหน่ง + ค่าครองชีพ

5,129,720.00

5,636,040.00

774,326.00

542,300.00

2,163,510.00

2,184,280.00

+ วิทยะฐาน
2. ค่าจ้างประจา 3 อัตรา
3. เงินเดือนพนักงานราชการ
+ ค่าครองชีพ
4. ค่าตอบแทน

1,861,866.00

40,900.00

191,964.00

1,468,961.00

42,600.00

380,212.00

5. ค่าใช้สอย

531,520.00

142,375.00

96,350.00

660,881.00

11,030.00

418,781.37

6. ค่าวัสดุ

564,761.00

1,611,206.10

15,200.00

320,444.25

7. ค่าสาธารณูปโภค

946,844.00

1,075,973.33

8. แผนงาน/โครงการ

188,417.00

389,457.00

520,286.00

9. ค่าครุภัณฑ์

2,900,000.00

495,000.00

10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,998,900.00

2,654,000.00

2,959,948.00

3,213,400.00

- ค่าหนังสือเรียน

991,718.15

1,084,000.00

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

453,600.00

435,600.00

362,298.15

520,125.00

553,330.00

218,730.00

11. เงินอุดหนุน ขั้นพื้นฐาน ปวช.
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
12. เงินอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์,

305,000.00

และอื่น ๆ
13. รายจ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

320,000.00

8,025,073.00
30,405,831.30

1,489,578.00
877,732.00

207,000.00

808,600.00

725,400.00

23290074.43 1,114,230.00

1,326,437.62

แหล่งข้อมูล : งำนกำรเงิน
ยอดเงิน รายได้สถานศึกษา

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ประมาณการรายรับ จากเงินรายได้สถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2562

=

1,311,170.43

บาท

๔๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
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ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย เงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562
1. จานวนนักเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2561 (ต.ค.61-มี.ค. 62)

จานวน

3,244.00

คน

49.98

- ภาคเรียนที่ 1/2562 (เม.ย.62-ต.ค. 62)

จานวน

3,247.00

คน

50.02

6,491.00

คน

100.00

- ยอดคงเหลือ (ณ 30 ก.ย. 61)

6,412,658.19

บาท

86.51

- รายรับที่คาดว่าจะได้

1,000,000.00

บาท

13.49

7,412,658.19

บาท

100.00

รวมทั้งสิ้น
2. ประมาณการรายรับ

รวมทั้งสิ้น
3. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

-

-

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน

640,000.00

บาท

8.63

- ใช้สอย

209,000.00

บาท

2.82

- ค่าวัสดุ

84,000.00

บาท

1.13

- ค่าสาธารณูปโภค

933,000.00

บาท

0.00

6,479,658.19

บาท

87.41

7,412,658.19

บาท

100.00

งบลงทุน

-

งบรายจ่ายอื่น
- สารองฉุกเฉิน

6,479,658.19
รวมทั้งสิ้น

๔๕

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
แหล่งรำยจ่ำย
ที่

รำยกำร

งปม.
กลำง

งปม. งบดำเนินงำน

เงินอุดหนุน

รำยได้
สถำนศึกษำ

รวม

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน

กิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน

งปม.

-

-

-

-

-

4,325,160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

277,920

-

-

-

-

-

-

2,246,400

-

-

-

-

-

-

1,704,340

-

1,704,340

-

1,626,998

-

1,626,998

-

-

รวมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ

1 งบบุคลำกร
1.1 ข้ำรำชกำร
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ 12 อัตรา

1.1.3 ค่าวิทยฐานะ

134,400
344,400

-

4,325,160

-

134,400

134,400

-

344,400

344,400

1.2 ลูกจ้ำงประจำ
1.2.1 เงินเดือนลูกจ้างประจา 1 อัตรา

277,920

1.3 พนักงำนรำชกำร
1.3.1 เงินเดือนพนักงานราชการ 9 อัตรา (รวมค่าตอบแทน+ครอง
ชีพ)

2,246,400

รวมงบข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร ทั้งสิ้น

7,328,280

-

-

7,328,280

277,920

2,246,400
-

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

1.1.2 ค่าตอบแทน 4 อัตรา (ผู้บริหาร 4 คน)

4,325,160

7,328,280

1.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว (ใช้เงินค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน)
1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน (เจ้าหน้าที่)

-

-

1.4.2 ครูพเิ ศษจ้างสอน 14 อัตรา (12 เดือน)

-

-

1.4.3 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ครูพิเศษ+เจ้าหน้าที่ (12 เดือน)

-

-

-

-

รวมลูกจ้ำงชั่วครำว
รวมงบบุคลำกรทั้งสิ้น (ไม่รวมข้อ 1.1, 1.2,1.3)

3,331,338

-

-

-

3,331,338

-

3,331,338
3,331,338

556,220

2,260,560

398,542

2,025,540

636,000

636,000

1,590,762

4,922,100

1,590,762

4,922,100

๔๕

๔๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แหล่งรำยจ่ำย

รำยกำร

ที่

งปม.
กลำง

2

งปม. งบดำเนินงำน
ปวช.

เงินอุดหนุน
ค่ำจัดกำร
เรียน กำร
สอน

รวม

กิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผูเ้ รียน

รำยได้สถำนศึกษำ

รวมทั้งสิ้น

ปวส.

ระยะสัน้

636,693

540,000

1,176,693

100,000

1,276,693

130,000

130,000

50,000

180,000

350,000

420,000

420,000

-

-

หมำยเหตุ

งปม.

งบดำเนินงำน
2.1 ค่ำตอบแทน
-

2.1.2 ค่าสอนพิเศษ หลักสูตรระยะสัน้

-

2.1.3 ค่าธุรการนอกเวลา

-

2.1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม (จากโครงการ)

-

รวมค่ำตอบแทน

70,000

-

706,693

1,020,000

-

1,726,693

150,000

1,876,693

-

-

-

400,000

-

400,000

100,000

500,000

81,000

-

-

214,305

-

-

295,305

295,305

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

-

-

-

100,000

-

-

100,000

100,000

2.2.4 ค่าประกันรถยนต์บุคคลที่สาม

-

-

-

5,000

-

-

5,000

5,000

2.2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

-

-

-

2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ

-

2.2.7 ค่าซ่อมแซ่มสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

100,000

2.2.8 ค่าขยะมูลฝอย

-

-

-

7,200

-

1,226,505

2.2 ค่ำใช้สอย
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ (เฉพาะเดินทางไปราชการ)
2.2.2 ค่าประกันสังคม (พนง.ราชการ+ครูจ้าง+เจ้าหน้าที่)

รวมค่ำใช้สอย

81,000

400,000

400,000
-

-

20,000

20,000

300,000

700,000

100,000

100,000

7,200

7,200

1,307,505

420,000

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

2.1.1 ค่าสอนพิเศษ รายชั่วโมง (ปวช., ปวส.)

1,727,505

๔๖

๔๗

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
แหล่งรำยจ่ำย
ที่

รำยกำร

งปม.
กลำง

งปม. งบดำเนินงำน

เงินอุดหนุน
ค่ำจัดกำรเรียน
กิจกรรมพัฒนำ
กำรสอน
คุณภำพผูเ้ รียน

รวม
งปม.

รำยได้
สถำนศึกษำ

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

516,803

195,137

-

-

-

711,940

-

-

-

200,000

-

-

200,000

10,000

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

150,000

-

-

150,000

150,000

-

-

-

270,000

-

-

270,000

270,000

-

-

-

50,000

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,000

-

539,600

677,600

400,000

1,077,600

-

-

-

20,000

-

-

20,000

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

10,000

516,803

195,137

828,000

539,600

2,089,540

470,000

2,549,540

-

-

-

1,020,000

-

-

1,020,000

-

1,020,000

-

-

-

190,000

-

-

190,000

-

190,000

-

-

-

13,000

-

-

13,000

-

13,000

-

-

-

33,000

-

-

33,000

-

33,000

-

-

-

-

-

14,100

14,100

-

14,100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,100

1,270,100

-

1,270,100

หมำยเหตุ

2.3 ค่ำวัสดุ

วัสดุการศึกษา ปวช.,ปวส.
วัสดุการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น/เสริมมัธยม
วัสดุ หนังสือ วารสาร ตารา (จากค่าหนังสือเรียน)
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุก่อสร้าง (จากโครงการ)
วัสดุไฟฟ้า (จากโครงการ)
วัสดุ (จากโครงการ)
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ (จากโครงการ)
วัสดุงานบ้านงานครัว (จากโครงการ)
วัสดุเวชภัณฑ์ (จากโครงการ)
รวมค่ำวัสดุ

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
2.4.2 ค่าน้าประปา
2.4.3 ค่าโทรศัพท์
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.4.5 ค่าอินเตอร์เน็ท (เงิน IT เรียนฟรี 15 ปี)
2.4.6 ค่าสัญญาณดาวเทียม
รวมค่ำสำธำรณูปโภค
2.5 ค่ำเสื่อมรำคำ
2.5.1 ค่าเสื่อมราคาอาคาร
2.5.1 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
รวมค่ำเสื่อมรำคำ
รวมงบดำเนินงำนทั้งสิน้ (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ)

1,256,000

711,940
50000

250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,000

516,803

553,700

6,393,838

901,830

4,330,505

-

1,040,000

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11

7,423,838

๔๗

๔๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แหล่งรำยจ่ำย
ที่

3

รำยกำร

งปม.
กลำง

ปวช.

ปวส.

2,700,000

-

-

-

-

เงินอุดหนุน
ระยะสั้น

รวม

รำยได้
สถำนศึกษำ

รวมทั้งสิ้น

ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน

กิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน

งปม.

-

-

2,700,000

-

2,700,000

-

-

-

2,000,000

2,000,000

3.2 ครุภัณฑ์ที่สถานศึกษาจัดสรรให้
3.2 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุนทั้งสิน้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,700,000

2,000,000

4,700,000

4.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน

3,331,338

-

-

-

-

-

3,331,338

-

3,331,338

4.1.2 ค่าหนังสือเรียน

1,136,200

-

-

-

-

-

1,136,200

-

1,136,200

4.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

487,350

-

-

-

-

-

487,350

-

487,350

4.1.4 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

539,600

-

-

-

-

-

539,600

-

539,600

4.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน

261,326

-

-

-

-

-

261,326

-

261,326

1,884,876

-

-

-

-

-

1,884,876

-

1,884,876

2,500,000

2,500,000

1,501,344

1,501,344

4,000,000

4,000,000

งบอุดหนุน

รวมงบอุดหนุนทั้งสิน้ (ไม่รวม 4.1.1, 4.1.4)

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

2,700,000

4.1 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15 ปี

5

หมำยเหตุ

งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

4

งปม. งบดำเนินงำน

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
5.1 รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
5.2 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2561

-

-

-

-

-

-

-

5.3 สารองฉุกเฉิน
รวมงบรำยจ่ำยอื่น ๆ ทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

8,001,344

8,001,344

รวมงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น (ไม่รวมข้อ 1.1, 1.2, 1.3,5)

4,675,876

516,803

-

4,330,505

3,331,338

553,700

14,310,052

4,630,762

18,930,814

๔๘

๔๙

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ที่

รำยกำร
ปวช.

๑

ปวส.

งปม.ดำเนินงำน
ระยะสั้น
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

รวม
ทั้งสิ้น

เงินรำยได้สถำนศึกษำ

รวม
งปม.
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยบริหำรทัพยำกร

โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๒
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
๑.๒
การศึกษา
๑.๓ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
๑.๔ โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป
๑.๕ โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง
โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
๑.๖
สารพัดช่างปราจีนบุรี
๑.๗ โครงการคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บคุ ลากร
๑.๘ โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี
๑.๙ โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
1.10
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
1.11 โครงการจาทาเอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
1.12 โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกอาคารสถานที่
๑.๑

2,000

2,000
13,000

5,000
13,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000
15,000
5,000

10,000
15,000
5,000
15,000

12,000

3,000

15,000

60,000

40,000

15,000

20,000
50,000

-

-

-

20,000 50,000

-

-

-

-

-

-

100,000

๔๙

รวม

3,000

2,000

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

แหล่งรำยจ่ำย

๕๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

รวมทั้งสิ้น

แหล่งรำยจ่ำย
ที่

งปม.ดำเนินงำน

รำยกำร

ระยะสั้น

ปวส.
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

งปม.

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

เงินรำยได้สถำนศึกษำ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

-

3,000

5,000

7,000

15,000

-

2,000

5,000

3,000

10,000

๒
๒.๑
๒.๒

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยวิชำกำร
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

๒.๓

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ

๒.๔

โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ

๒.๕

โครงการบริการวิชาชีพ

๒.๖

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการฯ

33,000

๒.๗

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

๒.๘

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

๒.๙

โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

2.10

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

500

5,000

5,500

5,500

2.11 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ

500

4,500

5,000

5,000

โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพและคูม่ ือการฝึกอาชีพ
2.12 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.13 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพฯ

1,000

7,500

8,500

8,500

1,500

4,500

6,000

6,000

4,000

4,000

4,000

70,000

10,000

10,000

36,000

36,000

2,000

35,000

35,000

2,000

30,000

32,000

32,000

4,000

18,000

42,000

42,000
36,000

3,000
5,000

31,000

20,000

-

36,000

2.14

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

2.15

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบฯ

10,000

10,000

10,000

2.16

โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน

11,000

11,000

11,000

2.17

โครงการอบรมพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์

-

15,000

15,000

2.18

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน

-

5,000

5,000

2.19

โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน
โครงการปรับปรุงห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี

2.20

6,000

9,000

6,000

6,000

-

-

-

-

5,000

31,000

20,000

45,500

109,500

175,000

9,000

10,000

5,000

20,000

10,000

46,000

29,000

311,000

๕๐

รวม

-

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ปวช.

เงินอุดหนุน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

รำยกำร
ปวช. ปวส.

งปม.ดำเนินงำน
ระยะสั้น
ตอบแทน

๒
2.21
2.22
๒.๒๓
๒.๒๔
๒.๒๕
๒.๒๖
๒.๒๗
๒.๒๘
๒.๒๙

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยวิชำกำร
โครงการจัดป้ายนิเทศวันสาคัญชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน
โครงการ Chrismas & Happy New
Year
โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์

ใช้สอย

วัสดุ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

3,000
1,000

-

-

6,000

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ค่ำ
ครุภณ
ั ฑ์

32,000

20,000

66,500 112,500

รวม
ทั้งสิ้น

3,000

3,000
2,000

4,000
2,000
4,000
5,000
3,000
1,000
2,000

4,000
2,000
4,000
5,000
3,000
1,000
2,000

1,000
4,000
2,000
4,000
5,000
3,000
1,000
2,000

-

เงินรำยได้สถำนศึกษำ

รวม
งปม.

199,000

5,000

20,000

46,000

29,000

337,000

๕๑
๕๑

รวม

แหล่งรำยจ่ำย
เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ที่

๕๑

๕๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ที่

งปม.ดำเนินงำน

รำยกำร
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น
วัสดุ

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

งปม.

ตอบแทน

รวมทั้งสิ้น

เงินรำยได้สถำนศึกษำ

วัสดุ

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทาใหม่พัฒนาจิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7,000

3,000

10,000

10,000

๓.๒

โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลกเรา

2,000

1,000

3,000

3,000

๓.๓

โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดหลักปรัชญา

๓.๔

โครงการกิจกรรมวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๓.๕

โครงการวันสถปนาพร้อมใจไหว้ครู

๓.๖

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

๓.๗

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา

4,000

๓.๘

โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด

3,000

๓.๙

โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด

3,000

3.10

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์การนักเรียน นักศึกษา

3.11

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย

3.12

๓.๑

ใช้สอย

รวม

ใช้สอย

๓

ตอบแทน

เงินอุดหนุน

ตอบแทน

-

25,000

วัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

10,000

50,000

35,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

5,000

8,000

8,000

1,000

5,000

5,000

3,000

3,000

1,000

4,000

4,000

4,000

1,000

5,000

5,000

1,000

1,000

2,000

2,000

โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/
ชาติ

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3.14

โครงการลูกเสือบริการ

3,000

3,000

3,000

3.15

โครงการวันศุกร์พบธรรม

1,000

1,000

1,000

3.16

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

3,000

6,000

9,000

9,000

3.17

โครงการประชุมวิชาการองค์การ

1,000

1,000

2,000

2,000

3.18

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1,000

4,000

5,000

5,000

44,000

78,000

125,000

3.13

รวม

15,000

15,000

ใช้สอย

3,000

-

-

-

-

-

3,000

15,000

25,000

10,000

-

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

แหล่งรำยจ่ำย

175,000

๕๒

๕๓

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ที่

งปม.ดำเนินงำน

รำยกำร
ปวช.

ระยะสั้น

ปวส.
ตอบแทน

๓

ใช้สอย

วัสดุ

เงินอุดหนุน

รวม

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

งปม.

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวมทั้งสิ้น

เงินรำยได้สถำนศึกษำ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ค่ำ
ครุภัณฑ์

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร

3.19

โครงการทัศนศึกษางาน นักศึกษาองค์การ

5,000

5,000

10,000

10,000

3.20

โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข ( Happiness
Collage)

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

6,000

6,000

3.22

โครงการธนาคารขยะ

1,000

1,000

2,000

2,000

3.23

โครงการช่อสะอาด

3,000

8,000

8,000

3.24

โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม วันดินโลก

2,000

5,000

5,000

3.25

โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึก ลดการทิ้งขยะ

3,000

3,000

3,000

3.26

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือ
นักเรียน

3,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000

3,000

3,000

3.21

3.27

5,000
3,000
2,000
4,000

3.28

โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)

3.29

โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกกลางคัน/
เยี่ยมบ้าน

3,000

15,000

18,000

18,000

5,000

5,000

10,000

10,000

3.31

โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก

1,000

4,000

5,000

5,000

3.32

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจาปี

1,000

1,000

2,000

2,000

3.33

โครงการสวัสดิการพยาบาล

10,000

3.34

โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้าดื่ม

3.35

โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี

3.36

โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์

3.30

-

-

-

-

-

8,000

20,000

30,000

-

-

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

86,000

127,000

221,000

15,000

25,000

30,000

-

291,000

๕๓

รวม

-

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

แหล่งรำยจ่ำย

๕๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ที่

งปม.ดำเนินงำน

รำยกำร
ปวช.

๓

ปวส.

ระยะสั้น
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวมทั้งสิ้น

เงินอุดหนุน

รวม

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

งปม.

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

เงินรำยได้สถำนศึกษำ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร

3.37

โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน (ปีใหม่)

-

3.38

โครงการอาชีวะอาสา (สงกรานต์)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)

-

งบประมาณ
สอศ.
งบประมาณ
สอศ.

-

งบประมาณ
สอศ.

3.39
3.40

โครงการแผนกวิชาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

3.41

โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึก ๑๐๘ อาชีพ

3.42

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

3.43

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร

-

3.44

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา

-

3.45

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

3.46

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

3.47

โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา

3.48

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
ปัญหาการพนัน มั่วสุมและทะเลาะวิวาท

3.49
3.50

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

3.51

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

8,000

12,000

12,000

1,500

11,500

15,000

15,000

1,000

1,000

1,000

3,000

10,000
10,000

3,000

-

14,800

2,000

10,000

15,000

15,000

4,200

9,000

9,000

4,200

9,000

9,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

8,000

15,000

4,800

-

10,000

3,000
-

4,800

10,000

123,500

156,700

295,000

15,000

43,000

42,000

-

395,000

๕๔

รวม

2,000

4,000

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

แหล่งรำยจ่ำย
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ที่

งปม.ดำเนินงำน

รำยกำร
ปวช.

๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
4.10
4.11
4.12
4.13

ระยะสั้น
ตอบ
แทน

แผนงำน/โครงกำร ฝ่ำยแผน
โครงการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒.๒.๖)
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (v-cop)
โครงการขยายเครือข่ายไร้สาย (wifi)
โครงการส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาไทยแลน ๔.๐
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียน
โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และหุ่นยนต์
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจน

4.14

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

4.15
4.16
4.17

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน

4.18

ปวส.

วัสดุ

เงินอุดหนุน

รวม

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

งปม.

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

เงินรำยได้สถำนศึกษำ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

30,000

7,000
111,000
10,000

4,000
9,000

ค่ำครุภัณฑ์

3,000

2,000

2,900
4,000

500
10,000

6,600
16,000
3,000

11,000
150,000
10,000
5,000
31,000
30,000
5,000
100,000
10,000
30,000
3,000

5,000

2,000

3,000

10,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

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

1,000

1,000

5,000
31,000
30,000
50,000

50,000

100,000

1,500

-

-

-

50,000

50,000

30,000

-

1,500

1,500

30,000

131,500

41,900

143,500

84,600

-

401,500

๕๕

รวม

ใช้สอย

รวมทั้งสิ้น

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

แหล่งรำยจ่ำย

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๕๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.1.....

โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายชัยยศ มีสวัสดิ์ / หัวหน้างานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 3.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา ที่มาสมัคร
เรียนพร้อมผู้ปกครอง ได้ทราบถึงรายละเอียดของระบบการเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ ดังนั้น งานทะเบียน
ฝ่ายบริห ารทรัพ ยากรจึงได้ จั ด “โครงการ มอบตั ว ลงทะเบีย น นั กเรี ยน – นั ก ศึก ษา ประจาปี ก ารศึก ษา
2562” ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
5.2 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ข้อที่ 5
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง มาตรฐานที่ 2 ด้านที่
2.2
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ นักเรียน – นักศึกษา ได้ทาการมอบตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียน
6.2 เชิงปริมาณ นักเรียน - นักศึกษา และผู้ปกครองจานวน 500 คน

๕๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๕๗

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์
7.4 ดาเนิน
โครงการ
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
นักเรียน –
นักศึกษา
ได้ทาการ
มอบตัว
ขึ้น
ทะเบียน
นักศึกษา
และ
ลงทะเบียน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

นักเรียน นักศึกษา
และ
ผู้ปกครอง
จานวน
500 คน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น….........2,000...........บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..............2,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน

- พอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ขึ้นทะเบียน และทราบรายละเอียดของการเรียน
- นักเรียน นักศึกษาทุกคน และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายของวิทยาลัยฯ

2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

- นักเรียน นักศึกษา ทราบระเบียบ และเงื่อนไขการเรียน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในการลงทะเบียน

4 มิติ
1.
2.
3.
4.

สังคม
- นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกัน
เศรษฐกิจ
- นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
วัฒนธรรม - นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและวิทยาลัยฯ มีความเอื้ออาทรต่อกัน
สิ่งแวดล้อม - สถานศึกษามีการจัดการเป็นระบบ

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..............................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์)
หัวหน้างานทะเบียน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๕๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....1.2.....
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์ / งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 3.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น /โครงการพิเศษต่าง ๆนั้น ซึ่งงาน
ทะเบียนมีหน้าที่จัดทาใบประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรให้กับผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน
ดังนั้น งานทะเบียนได้จัดทาโครงการ “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา” ขึ้นเพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการเชิดชู แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ข้อที่ 5
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามมาตรฐานที่ 2 ด้าน
ที่2.2
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิ งคุ ณ ภาพ จั ดงานพิ ธี มอบประกาศนี ยบั ตรอย่ างสมบู รณ์ /นั กเรี ยนนั กศึ กษาทุ กคนมี ความ
ภาคภูมิใจกับงานพิธีมอบใบประกาศ
6.2 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
7.4 ดาเนิน
โครงการ
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ(ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............5,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..............3,000........... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..............2,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจกับงานมอบใบประกาศนียบัตร
9.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีขวัญกาลังใจ/อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้อีก
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง

1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
2. ความมีเหตุผล
- นักเรียน – นักศึกษา มีขวัญกาลังใจในการเรียน
3. มีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียน – นักศึกษา มีความตั้งใจในการเรียน ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

2 เงื่อนไข

1. ความรู้
2. คุณธรรม

- จัดทาใบประกาศนียบัตรให้เพียงพอต่อผู้สาเร็จการศึกษา
- นักเรียน – นักศึกษามีความตั้งใจในการรับใบประกาศนียบัตร

1.
2.
3.
4.

-

4 มิติ

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

นักเรียน – นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
จัดทาใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน – นักศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 แบบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..............................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์)
หัวหน้างานทะเบียน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....1.3…..
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์ / งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบั นงานฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็ นงานที่ มีความสาคัญ และมี ความเกี่ ยวข้องกับ ความร่วมมื อ
ประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จานวนมาก
ซึ่งผู้เกี่ ยวข้ องอาจจะพบปัญ หาในเรื่องของการที่ ไม่ สามารถค้นหาเอกสาร ที่ ต้ องการได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที ซึ่งอาจจะทาให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน ดังนั้น งานทะเบียน จึงเห็นควร
ให้มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนขึ้น เพื่อช่วยให้การเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของถาน
ศึกษา ในการค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
โดยน าเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบงานบริหารงานทั่วไปเพื่อสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานใน
สถานศึกษา
5.2 เพื่ อให้ การประสานงานระหว่างหน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอกเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และทัน ต่ อ
เหตุการณ์
5.3 เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นระบบ
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4
มาตรการที่ 1
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4, 3.5
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบสี่ ด้านที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 9,10
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
ทาให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญ
หาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ระบบงานทะเบียน ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นไปอย่างมีระบบ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
7.2 กรรมการ

ทาให้การ
ประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้
ดาเนินการ
7.3
โครงการ
เอกสารต่าง ๆ ไม่
สูญหาย เป็นระบบ
ประเมินผลและ ระเบียบ และ
7.4
สามารถค้นหาได้
สรุปผล
ง่าย

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบบงาน
ทะเบียน
ในวิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
เป็นไปอย่างมี
ระบบ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
 เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................13,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............13,000......... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก ใน
การศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณในการอานวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร
นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานในสถานศึกษา
2. ความมีเหตุผล
- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- การเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

2 เงือ่ นไข
1. ความรู้

- มีความเข้าใจในการจัดระบบงานบริหารงานทั่วไป รู้จักการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบียบ อย่างเป็นระบบ
- การติดต่อ ประสานงานทาให้เกิดความรวดเร็วและเที่ยงตรง และ

2. คุณธรรม
ประสิทธิภาพ
4 มิติ
1. สังคม
- เกิดการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร
2. เศรษฐกิจ
- สามารถบริหารจัดการสานักงานได้ดี ทาให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
3. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. สิ่งแวดล้อม
- สร้างบรรยากาศการทางานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะ
พนักงานและผู้บริหาร
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ใช้แบบประเมินโครงการโดยคณะกรรมการประเมินโครงการ
11.2 การรายงานผลผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์)
หัวหน้างานทะเบียน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๖๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.4.....
โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางนิภา งามแสง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที 2 ด้านที่ 2.5
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 3
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที 2 ด้านที่ 2.5
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 1
7. โครงการสอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี: รับผิดชอบ/ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันงานฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นงานที่มีความสาคัญและมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
ประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จานวนมาก
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการที่ไม่สามารถค้นหาเอกสาร ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
ซึ่งอาจจะทาให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงเห็นควรให้มี
การพัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไปขึ้น เพื่อช่วยให้การเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา
ของถานศึกษา ในการค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยนาเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบงานบริหารงานทั่วไปเพื่อสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานใน
สถานศึกษา
5.2 เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์
5.3 เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้านที่ 5
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
5.6 เพื่อพัฒ นาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
5.8 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12)

๖๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖๖

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระบบบริหารทรัพยากรภายในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 1 ระบบ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทาให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบช่วยให้เอกสาร
ต่างๆ ไม่สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 ดาเนินการตาม
โครงการ
7.3 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.4 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

มีจานวน
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
ภายใน
วิทยาลัยฯ
จานวน 1
ระบบ

ทาให้การประสานงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
จัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ
ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ
ไม่สูญหาย เป็นระบบ
ระเบียบและสามารถ
ค้นหาได้ง่าย

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............10,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.............10,000......... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยฯ ได้รับและส่งเอกสารต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและ
ภายใน
9.2 การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก ใน
การ
ศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณในการอานวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร
นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานในสถานศึกษา
2. ความมีเหตุผล
เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี

การเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ

2 เงื่อนไข
1. ความรู้
มีความเข้าใจในการจัดระบบงานบริหารทั่วไป รู้จักการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
อย่างเป็นระบบ
2. คุณธรรม การติดต่อ ประสานงานทาให้เกิดความรวดเร็วและเที่ยงตรง และประสิทธิภาพ
4 มิติ
1. สังคม
เกิดการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. เศรษฐกิจ สามารถบริหารจัดการสานักงานได้ดี ทาให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
3. วัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศการทางานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะ
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ........................................
(นางนิภา งามแสง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๖๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.5.....
โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายประวิทย์ แว่นทิพย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ / นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๖
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๒๘ , ๓๑
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๒๘ , ๓๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗. โครงการสอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ -

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบั ติงานพั สดุ ให้ มีประสิทธิภาพในปัจจุบั นนี้จาเป็น ต้องมี องค์ป ระกอบหลายด้านให้
เอื้ออานวยความสะดวกต่อการทางานระบบพัสดุ จึงขอดาเนินโครงการพัฒนาระบบพัสดุกลาง และสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้านงานพัสดุ ให้มีความรู้เพีย งพอต่อการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและ
วิทยาลัยฯ
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทางาน
๕.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงานพัสดุ ของ
วิทยาลัยฯ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ บุคลากรจานวน ๓๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานพัสดุ และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง

๖๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดั
บ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ตัวชี้วัด
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ของ
ต.ค. พ. ธ.
เม.ย พ.ค
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
มิ.ย.
กิจกรรม
ย. ค.
.
.

เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่งกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลและสรุปผล

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๑๐,๐๐๐...........บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
................-.................. บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..........1๐,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...............-................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ……………-……………….. บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานพัสดุมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
จริง
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณในการอานวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร
นักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานในสถานศึกษา
๒. ความมีเหตุผล
เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่
ในด้านการใช้บริการ
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีโปรแกรมสาเร็จรูปไว้ใช้งานอย่างเป็นระบบ
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
มีความเข้าใจในการจัดระบบงานพัสดุ อย่างเป็นระบบ
๒. คุณธรรม
การติดต่อ ประสานงานทาให้เกิดความรวดเร็วและเที่ยงตรง และ
ประสิทธิภาพ
๔ มิติ
๑. สังคม
เกิดการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๒. เศรษฐกิจ
สามารถบริหารจัดการงานพัสดุได้ดี ทาให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
สร้างบรรยากาศการทางานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะพนักงาน
และผู้บริหาร
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๖๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๑.๒ การรายงานผลผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.....................................................
(นายประวิทย์ แว่นทิพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๗๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.6......

โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 6
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.3
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 1
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. : 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ค ณะกรรมการงาน
ประชาสั มพั นธ์ มีภ ารกิจสนั บสนุน การประชาสัมพั น ธ์ของวิทยาลัยสารพั ดช่างปราจี นบุ รี เพื่ อให้สามารถ
ดาเนิ นงานตามแผนงานสถานศึกษาได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพสู งสุด และเป็น การเสริมสร้างความเข้าใจอัน ดี
ระหว่างองค์กรสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ประชาชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ นับเป็นกลยุทธ์สาคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังเครือข่าย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีขององค์กร จึง ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้จัดทาโครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี เพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รวมถึงการพัฒ นาให้
สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีก
ด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
5.2 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้
เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
- เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
จานวน 1,000 แผ่น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับรู้ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 ดาเนินการตาม
โครงการ
7.3 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.4 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

บุคคลภายนอก
รู้จักวิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรีจาก
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์

มีเอกสารประชา
สัมพันธ์จานวน
1,000 ชุด

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............10,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.........10,000............. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
2. ความมีเหตุผล
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. มีภูมิคุ้มกัน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนและ
ผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. คุณธรรม
มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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4 มิติ
1. สังคม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน
2. เศรษฐกิจ
มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
3. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
4. สิ่งแวดล้อม
ประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๗๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....1.7…..
โครงการ คู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล
หัวหน้างานการเงิน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 6
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 5
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่
ด้านที่
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่
4
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ / รับผิดชอบ / มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่. 1 แผนที่ 1.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภท
ต่าง ๆ ทั้งจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้สถานศึกษา
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้บุคลากรของสถานศึกษาเข้าใจตรงกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริต
และความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงิน จึงเล็งเห็นว่าควรจัดทาโครงการคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่
บุคลากร และทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถดาเนินไป
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
5.2 เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินของสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินให้มีประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น และให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
6.2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักในอาชีพสาขาที่เรียน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2
7.3
7.4
7.5

ผลผลิตของ ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม
กิจกรรม

คู่มือให้
ความรู้
แต่งตั้ง
ทางการเงิน
คณะกรรมการ
แก่บุคลากร
ดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินงานตาม
100 เล่ม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ไตรมาสที่ 3

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ระบบ
ปฏิบัติงาน
การเงินมี
ประสิทธิภา
พมากขึ้น

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น…………..15,000…………..บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................. บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.................................. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
………..15,000……… บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ที่ถูกต้องครบถ้วน
9.2 ระบบงานการเงินมีประสิทธิภาพในการทางานยิ่งขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงบประมาณ
- เวลา/สถานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
2. ความมีเหตุผล
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการทางานอย่างมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีการคิดวิเคราะห์ มีหลักคิด มีการไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นก่อนการ
ทางาน
- มีการวางแผนการทางาน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
- มีความรู้ในระบบงานการเงิน
2. คุณธรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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4 มิติ
1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

- มีการวางแผนการทางานร่วมกัน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
- รู้จักใช้วัสดุ สิ่งของ ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม
- เกิดวัฒนธรรมในองค์การ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดในสานักงาน
- เลือกและจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.8.....
โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบัญชี
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่……7……………..……………….
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่..…2…….ตัวบ่งชี้ที่………2.5.…
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3……………………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่……….ด้านที่……..…..
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่........5.......................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่………1………………….……………………
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............-..............แผนที.่ .........-..............

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดทาเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญ ชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญ ชีและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กาหนดเวลา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดาเนินการตามระเบียบ อีกทั้งการ
ปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตั วในการบริหารจัดการ จึงได้จัด ทาโครงการพั ฒ นาระบบงานบัญ ชี เพื่ อ
พัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถดาเนินไปตามแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของงานบัญชี
5.2 เพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการทางาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานของงานบัญชี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพและมีการบริการที่ดี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการจัดการ
อบรม
ประเมินผลและ
สรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีวัสดุอุปกรณ์ที่ ระบบงาน
ใช้ในการ
บัญชีมี
ดาเนินงานของ ประสิทธิภาพ
งานบัญชี

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................5,000...............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
............5,000............. บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของงานบัญชี
9.2 ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพในการทางาน
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงบประมาณ
- เวลา/สถานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
2. ความมีเหตุผล
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการทางานอย่างมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีการคิดวิเคราะห์ มีหลักคิด มีการไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นก่อนการ
ทางาน
- มีการวางแผนการทางาน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
- มีความรู้ในระบบงานบัญชี
2. คุณธรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
4 มิติ
1. สังคม
- มีการวางแผนการทางานร่วมกัน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
2. เศรษฐกิจ
- รู้จักใช้วัสดุ สิ่งของ ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม
3. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมในองค์การ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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4. สิ่งแวดล้อม

- ปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดในสานักงาน
- เลือกและจัดหาวัสุดุ อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ............................................
(นางสาวธนาพร บุญเปล่ง)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.9.....
โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวธนาพร บุญเปล่ง หัวหน้างานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่……1,5……………………………………
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่………2….….ตัวบ่งชี้ที่………2.3.…….…
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3………………………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่…….…………….ด้านที่……..….
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่........5........................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่………4………………….…………………………….
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............-..................แผนที่..........-.............

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในการดาเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
ให้ เป็ นระเบี ยบเรีย บร้อ ยของทางราชการ จึง มีค วามจาเป็ น ต้องพั ฒ นาครูและบุ คลากรโดยการเสริ มสร้ าง
สวัสดิการและขวัญกาลังใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีจานวนโล่ประกาศเกียรติคุณ
จานวน 10 อัน
6.1.2 จานวนเกียรติบัตร
จานวน 10 ใบ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับตาแหน่ง
ครูดีเด่น
6.2.2 เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
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๘๑

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ประชา
สัมพันธ์แจ้ง
7.4 ดาเนินการ
จัดการ
7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1. มีจานวนโล่
ประกาศเกียรติคุณ
จานวน 10 อัน

เสริมสร้าง
สวัสดิการและ
ขวัญกาลังใจ
ให้แก่บคุ ลากร
2. จานวนเกียรติบัตร เพื่อให้มีกาลังใจ
จานวน 10 ใบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............15,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.........15,000............. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยฯ ได้รับเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ
9.2 มีจานวนโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเพียงพอเพื่อมอบแก่บุคลากรดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ มีจานวนโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเพียงพอเพื่อมอบแก่บุคลากร
2. ความมีเหตุผล
เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จัดทาโครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
2 เงื่อนไข
1. ความรู้ จัดทาโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้เพียงพอในมอบแก่บุคลากรดีเด่นและครู
ดีศรีอาชีวะ
2. คุณธรรม จัดโครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะเพื่อ เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
กาลังใจ
4 มิติ
1. สังคม
จัดโครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
2. เศรษฐกิจ
จัดทาโล่และเกียรติบัตรมอบแก่บุคลากรดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
3. วัฒนธรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. สิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.................................................
(นางสาวธนาพร บุญเปล่ง)
หัวหน้างานบุคลากร
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงพร ศรีปะโค)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๘๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.10.....
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวธนาพร บุญเปล่ง หัวหน้างานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่……7……………..…………
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่……2…..ตัวบ่งชี้ที่………2.5.……..
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3………………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่……….ด้านที่……....
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่........5........................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่………1………………….…………
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............-................แผนที่..........-.............

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและนาความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สามารถตรวจสอบได้
และเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยครั้ง ทาให้
พบข้อผิดพลาดและความเข้าใจคลาดเคลื่อน
อย่ า งไรก็ ต าม วิ ท ยาลั ย ฯ ต้ อ งการที่ จะพั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึก ษาให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้รับมอบหมาย หลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันและถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรภายในสถานศึกษา จานวน 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรที่ได้รับการอบรมสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ใหม่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายหลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๘๔

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผลและ
สรุปผล

7.3
7.4
7.5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
1. บุคลากร
ได้รับผ่าน
การอบรมฯ
55 คน

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บุคลากรทีไ่ ด้รับการอบรม
สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานที่
เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพมาก

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............15,000...........บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
....................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.............12,000............ บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
...............3,000............. บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ........................................ บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติงาน ทักษะและประสบการณ์ใหม่ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายหลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ ใช้งบประมาณได้เหมาะสม
2. ความมีเหตุผล
ดาเนินงานตามโครงการแล้วจะทาให้สถานศึกษาได้รับการรับรอง จากสมศ.
3. มีภูมิคุ้มกัน
วิทยาลัยได้รับการรับรองจาก สมศ.
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2. คุณธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการอบรมฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

4 มิติ
1. สังคม

เพื่อ

ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนส่งผลให้การดาเนินงาน
สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
2. เศรษฐกิจ เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการดาเนินงาน
3. วัฒนธรรม ร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี
4. สิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นที่ได้เรียบร้อยหลังจากดาเนินงานเสร็จสิ้น

รักษาสภาพแวดล้อม
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวธนาพร บุญเปล่ง)
หัวหน้างานบุคลากร
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...............................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.11......
โครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 6
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.3
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 1
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. : 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ค ณะกรรมการงาน
ประชาสั มพั นธ์ มีภ ารกิจสนั บสนุน การประชาสัมพั น ธ์ของวิทยาลัยสารพั ดช่างปราจี นบุ รี เพื่ อให้ สามารถ
ดาเนิ นงานตามแผนงานสถานศึกษาได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพสู งสุด และเป็น การเสริมสร้างความเข้าใจอัน ดี
ระหว่างองค์กรสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ประชาชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ นับเป็นกลยุทธ์สาคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงานไปยังเครือข่าย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีขององค์กร จึง ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้จัดทาโครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รวมถึงการพัฒ นาให้
สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีก
ด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
5.2 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้
เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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๘๗

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
- เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
จานวน
1,000 แผ่น
- แผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่
จานวน
2
แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
จานวน
1,000 แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร
จานวน
1,000 แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์ระยะสั้น
จานวน
1,000 แผ่น
- ส.ค.ส. ส่งความสุขปี 2562
จานวน
1,000 ฉบับ
6.1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ จานวน
3
ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับรู้ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 ดาเนินการตาม
โครงการ
7.3 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.4 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

บุคคลภายนอก
รู้จักวิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรีจาก
เอกสารประชา
สัมพันธ์

มีเอกสาร
ประชา
สัมพันธ์
จานวน
1,000
ชุด

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............20,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
............20,000.......... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
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10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
2. ความมีเหตุผล
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. มีภูมิคมุ้ กัน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนและ
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. คุณธรรม
มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4 มิติ
1. สังคม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน
2. เศรษฐกิจ
มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
3. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
4. สิ่งแวดล้อม
ประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(.........................................)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....1.12…..
โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกอาคารสถานที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมภพ มงคล
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที…่ …3……………..………………...
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่…………2….……….ตัวบ่งชี้ที่………2.5.……..……..
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3……………………………………………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่…….…2………….ด้านที่……..….............
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่........5................................................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่………1………………….………………………………………………….
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี...สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย..
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............2..................แผนที่.........3..............................

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้ จาเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านให้
เอื้ออานวยความสะดวกต่อการบริการนักเรียน นักศึกษาและสังคม งานอาคารสถานที่จึงขอดาเนินการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านงานอาคารสถานที่ให้มีความเพียงพอ สะดวก สะอาด ปลอดภัย
สวยงาม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม สะดวก สะอาด
ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
5.2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป
ที่มาใช้บริการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย สวยงาม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวก ความสะอาด ปลอดภั ย สวยงาม ต่ อนั กเรียน
นักศึกษา

๘๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙๐

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ วิทยาลัยฯ
มีวัสดุ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง อุปกรณ์
เพียงพอ
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์ เหมาะสม
ปลอดภัย
สวยงาม
7.4 ดาเนินการ
จัดการอบรม
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มีวัสดุ
อุปกรณ์
และสิ่ง
อานวยความ
สะดวก
ความสะอาด
ปลอดภัย
สวยงาม
ต่อนักเรียน
นักศึกษา

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................50,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
...................…............... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
...........50,000..…..... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ ที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณ ระยะเวลาตามกาหนด
2. ความมีเหตุผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการบริการ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีพื้นที่ใช้สอยสะดวก เป็นระเบียบ สะอาด
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
นักเรียน นักศึกษา มีที่สะดวก ปลอดภัย พร้อมแก่การเรียนรู้
2. คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งของไม่ให้ชารุดเสียหาย
4 มิติ
1. สังคม
ประชาชนทั่วไปยอมรับในการพัฒนาสถานศึกษา และเกิดความรักสถานศึกษาในการ
ใช้ศึกษา การบริการและเกิดระเบียบวินัยทั้งกาย,ใจ ส่งผลให้บุคลากรในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. เศรษฐกิจ บุคลากร มีความคิด รับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและส่วนร่วมกัน
3. วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมในการอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบระเบียบ
4. สิ่งแวดล้อม บุคลากรเจ้าหน้าที่ มีจิตสานึกที่ดี ในการใช้สถานที่

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
11.2 จากการสังเกต

ลงชื่อ...........................................
(นายสมภพ มงคล)
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(.........................................)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๙๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.1.....
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.1 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่
แผนที่

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นเป็นผลสัมฤทธิ์
ให้เกิดแก่ผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง โดยการจัดปฏิรูปในหลายด้าน เช่น การปฏิรูปหลักสูตรบุคลากร
การบริการจัดการระบบการจัดการฯ นั้น
เพื่ อ สนองนโยบายรัฐ บาล ดั ง กล่ าว งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ างปราจี น บุ รี
จึงมี แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นหลัก สูตรที่ทาการเปิ ดสอนไปแล้ว และหลั กสูตรที่จ ะทาการเปิดสอนเพิ่มเติม เช่น หลักสูตรวิช าชีพ ระยะสั้ น
หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม-แกนประถม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรอื่น ๆ

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ทุกสาขางานที่เปิดทาการเรียนการสอน
6.1.2 จานวนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน จากการที่ได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของตนเอง

๙๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

พัฒนา
หลักสูตร
ต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ ให้
ตรงกับความ
ต้องการของ
ผู้เรียน และ
ตลาดแรงงาน
เพิ่มมากขึ้น

เกิด
ประสิทธิภา
พและ
ประสิทธิผล
ในการเรียน
การสอน
จากการที่ได้
เรียนตาม
ความถนัด
ความสนใจ
และ
ศักยภาพ
ของตนเอง

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
7.3 ดาเนินงานตาม
โครงการ
7.4 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น….............15,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
8.2  หมวดค่าใช้สอย
8.3  หมวดค่าวัสดุ
8.4
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

............3,000...............
.............5,000..............
.............7,000..............
.......................................

บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น
9.2 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้นจากการทาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพื่อนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ป้องกันการซ้าซ้อนของเนื้อหาในการสอน
มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน
เอื้อให้สังคมดี มีความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ
ลดค่าใช้จ่ายวัสดุของสถานศึกษา
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การทางานดี

๙๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๙๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.2.....
โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่
แผนที่

สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้วยเหตุนี้ ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเห็นว่าการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญ
สาหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่กาหนดไว้ ผู้ส อนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ครบถ้วนตามองค์ประกอบสาคัญว่าจัดทาแผนอย่างไร เพื่อใคร มีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลที่ได้ รับจะเป็นอย่างไร ดังนั้น
แผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความสาเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.3 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูทุกคนในวิทยาลัย

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผสู้ อนครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเขียน
6.2.2 ครูผสู้ อนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุกกลุ่มสาระ

๙๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙๖

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดั
บ

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............10,000............บาท ได้แก่
8.1
8.2
8.3
8.4

 หมวดค่าตอบแทน
 หมวดค่าใช้สอย
 หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

............2,000...............
............5,000...............
............3,000...............
.......................................

หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
9.2 ครูผู้สอนทุกคนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
รู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การทางานดี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๙๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.3.....
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่
แผนที่

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการนิเทศติดตามการสอนครูอาจารย์ เพื่อนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงในการสอนของครูผู้สอนต่อไป
ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงมีจาเป็ นในการดาเนินโครงการเพื่อให้มีการนิเทศติดตามครูผู้สอนมี
ประสิทธิภาพและรองรับการประกันคุณภาพต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมีระบบ
5.2 เพื่อนาผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดตารางนิเทศทุกภาคเรียน
6.1.2 ใน 1 ภาคเรียนมีการนิเทศครูทุกคน ๆ ละ 2 ครั้ง/วิชา

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอนในภาคเรียนนั้น
6.2.2 ให้ครูผสู้ อนได้ปรับปรุงการสอนได้อย่างต่อเนื่อง

๙๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙๙

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดั
บ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

เสนอโครงการ จัดตาราง
นิเทศทุก
ภาคเรียน
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ใน 1
ภาคเรียนมี
ดาเนินงาน
การนิเทศ
ดาเนินงาน
ตามโครงการ ครูทุกคน
ติดตามผลการ ๆ ละ 2
ครั้ง/วิชา
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

เพื่อครูผู้สอน
รู้ปัญหาการ
สอนในภาค
เรียนนั้นตาม
ความถนัด
ความสนใจ
เพื่อครูผู้สอน
รู้ปัญหาการ
สอนในภาค
เรียนนั้นตาม
ความถนัด
ความสนใจ

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................4,000..............บาท ได้แก่
8.1
8.2
8.3
8.4



หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

.....................................
.....................................
.............4,000............
.....................................

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมีระบบ
9.2 เพื่อนาผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แนวทางการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ
การจัดแผนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มีมารยาทและจรรยาบรรณครู
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน แผนก และแบ่งปัน
สถานศึกษา แผนก สะอาด เป็นระบบงาน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐๑

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.4.....
โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 2.1,2.2

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย งานพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน วิท ยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มีแนวทางการวาง
แผนการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ แต่ ละภาคเรีย นควรมีการบู รณาการการเรียนการสอนเป็นชิ้ นงาน
โครงการหรือโครงงาน ตามนโนบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอน และปฏิรูปวิธีสอบให้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ
ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียน
เป็นชิ้นงาน โครงการ หรือโครงงาน ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชานั้นๆ โครงการเป็นบูรณาการแบบ
ข้ามรายวิชาโดยให้ครูผู้สอนที่มีส่วนร่วมในการวางแผน กาหนดหัวเรื่องโครงการชิ้นงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะ เกิดความคิด เกิดจิตสานึกที่ดีต่อวิชาชีพและเกิด
ความรู้ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาตลอดจนนาผลงานที่ได้มาจัดทาแสดงผลงานทางวิชาการ (Open House) เป็น
การเปิดให้สถานศึกษาต่างๆเยี่ยมชมสาขางานต่างๆ และได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในวิทยาลัยทาให้สัมผัส
กับวิท ยาลัยก่อนตัดสิน ใจเข้ามาเรียน จึงทาให้นักเรียนสามารถเห็ นภาพได้ชัดเจนที่ สุด มีผลให้นั กเรียนเลือ ก
ตัดสินใจศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
5.2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนในการทางาน มีความรับผิดชอบและความร่วมมือใน
การทางาน
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีต่อวิชาชีพ
5.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลักของ
วิทยาลัย และ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
5.5เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
5.6 เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณาการสอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผลงานทางวิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอนในภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความสนใจ
6.2.2 ให้ครูผสู้ อนได้ปรับปรุงการสอนได้อย่างต่อเนื่อง

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

ผลผลิต
ตัวชี้วัดของ
ของ
กิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
7.3 ดาเนินงานตาม
โครงการ
7.4 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

นักศึกษา
ทุกชั้นปีมี
การบูรณา
การสอน
เป็น
ชิ้นงาน
และ
แสดงผล
งานทาง
วิชาการ
ทั้ง 6
สาขางาน

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เกิด
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลใน
การเรียนการ
สอน จากการที่
ได้เรียนตาม
ความถนัด
ความสนใจ
และศักยภาพ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
8.1
8.2
8.3
8.4

.............10,000..............บาท ได้แก่

หมวดค่าตอบแทน
 หมวดค่าใช้สอย
 หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

.....................................
............3,000.............
.............7,000............
.....................................

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะอาชีพในงานต่าง ๆ
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
9.3 นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนในการทางาน
9.4 นักศึกษามีความรับผิดชอบและความร่วมมือกันในการทางาน
9.5 ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แนวทางการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

ป้องกันการซ้าซ้อนของเนื้อหาในการสอน
มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การทางานดี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๐๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.5.....
โครงการบริการวิชาชีพ
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1,2.2

สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน การทางาน ความมีน้าใจ
ด้วยเหตุนี้ ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมรอบวิทยาลัยอันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจระหว่างวิทยาลัยและ
สังคมรอบวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้และแสดงศักยภาพนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย

5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการเสียสละและมีจิตอาสา
5.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ และสังคม

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ทั้ง 6 สาขางานออกบริการชุมชน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียนเกินการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6.2.2 นักเรียนรู้จักพอเพียง พอประมาณ

๑๐๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
7.3 ดาเนินงานตามโครงการ
7.4 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.5 สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
 ดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................36,000............บาท ได้แก่
8.1
หมวดค่าตอบแทน
8.2  หมวดค่าใช้สอย
8.3  หมวดค่าวัสดุ
8.4
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

.....................................
............5,000.............
..........31,000............
.....................................

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
9.3 นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
รู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การทางานดี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๐๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.6.....
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าเรียนใหม่ในทุกต้นปีการศึกษา โดยให้สถานศึกษานานักเรียน นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสาขางานที่ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี จึ ง ได้ จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านสถานประกอบการของนั ก เรี ย น
นักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดทักษะความรู้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในสาขางานที่กาลังศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ
5.4 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาครบจานวนสาขางาน 6 สาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
6.2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ
6.2.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ

๑๐๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

7.4
7.5

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

จานวนนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วม
ศึกษาครบจานวน
สาขางาน 6
สาขางาน

ประสิทธิภาพ
ของนักเรียน
นักศึกษาที่นามา
ประยุกต์ใช้ใน
สาขางานต่าง ๆ

กิจกรรม

7.1

7.3

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................35,000..............บาท ได้แก่
8.1
หมวดค่าตอบแทน
8.2  หมวดค่าใช้สอย
8.3  หมวดค่าวัสดุ
8.4
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

.....................................
............33,000..........
.............2,000............
.....................................

บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
9.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ
9.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณทีไ่ ด้
พอประมาณกับเวลาที่กาหนด
เพิ่มประสบการณ์จริงและความรู้นอกห้องเรียน
ป้องกันปัญหานักศึกษาออกกลางคัน
รู้ว่าสาขางานที่เรียนมีแนวปฏิบัติงาน
มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน

เอือ้ ให้สังคมที่ดี สถานประกอบการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
ลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
เกิดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยฯ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และสิ่งแวดล้อมในการทางาน

๑๐๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๐๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.7.....
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทาการเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นหลากหลายและยังมี
การเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน เช่น การสอนแบบบูรณาการชิ้นงานโครงการ และ
เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่งได้ดาเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ขึ้น เพื่อวัดความรู้ด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ว่าเกิดผลมากน้อยขนาดไหน เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
5.2 เพื่อให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีต่อวิชาชีพ
5.4 ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีการจัดแข่งทักษะอย่างน้อย 6 สาขางาน
6.1.2 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขางานไปร่วมแข่งขันระดับ อศจ. อย่างน้อยสาขางานละ 2 คน
6.1.3 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขางานไปร่วมแข่งขันระดับ ภาค อย่างน้อยสาขางานละ 2 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีฝีมือได้มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน
6.2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
6.2.3 ให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มากขึ้น

๑๑๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๑๑

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

กิจกรรม

7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

7.3
7.4
7.5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................32,000..............บาท ได้แก่
8.1
หมวดค่าตอบแทน
8.2  หมวดค่าใช้สอย
8.3  หมวดค่าวัสดุ
8.4
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

.....................................
...............2,000..........
.............30,000.........
.....................................

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
9.2 เพื่อให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
9.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักศรัทธาในวิชาชีพที่ตัวเองเรียน
9.4 เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน
9.5 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ ต่อไป
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสบการณ์จริงและความรู้นอกห้องเรียน
นักศึกษามีการแข่งขันกับสถานศึกษาอื่น
รู้ว่าสาขางานที่เรียนการแข่งขันทักษะ
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
เอื้อให้สังคมที่ดี ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
ลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
เกิดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยฯ
รักษาสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันทักษะ

บาท
บาท
บาท
บาท

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.8.....
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึกษาถือเป็นรากฐานสาคัญ ที่จะต้องมีการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เต็มศักยภาพทั้งทางด้าน
ร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น ในด้านการเรียนการสอนของนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา จะต้องพัฒนาให้มีความสามารถ
เสริมทักษะและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน
ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญตามสาขางาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ทักษะประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคคลภายนอกที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทางวิชาการ และ วิชาชีพแก่นักศึกษา
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาคเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
6.2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักในอาชีพสาขาที่เรียน

๑๑๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ
7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

7.3
7.4
7.5

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่เป็น
บุคคลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมา
ให้ความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และ
วิชาชีพแก่นักศึกษา

เพื่อให้
นักเรียน
นักศึกษา
ได้รับความรู้
ประสบการ
ณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
และให้
นักศึกษา
เกิดความรัก
ในอาชีพ
สาขาที่เรียน

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
รายได้
ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................42,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
8.2  หมวดค่าใช้สอย
8.3  หมวดค่าวัสดุ
8.4
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

.............20,000...........
...............4,000............
.............18,000...........
.......................................

บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะอาชีพในงานต่าง ๆ
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
9.3 นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนในการทางาน
9.4 นักศึกษามีความรับผิดชอบและความร่วมมือกันในการทางาน
9.5 ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่จัดสรร
เพิ่มความรู้แก่นักศึกษา
นักศึกษามีความเข้าใจในสาขางานที่เรียน
ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญด้วยอาชีพสาขางานที่เรียน
มีมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
วิทยากรเป็นที่ยอมรับในชุมชนท้องถิ่น
นาความรู้ที่ได้รับประยุกต์ให้เกิดรายได้
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สิ่งแวดล้อม สวยงาม สะอาด ในวิทยาลัยฯ

๑๑๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๑๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.9.....
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบยั่งยืน
3. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2 ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 2
ด้านที่ 2.2 2.3
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๒
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่ ๑
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1,2.2

สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หันกลับมาพึ่งพระ
บารมีตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็ น
แหล่งการเรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา บุคลากร ได้เข้าศึกษาหา
ความรู้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของนักศึกษาและบุคลากร
5.2 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ภายในห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีมีห้องการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทั้ง 6 สาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียนเกินการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
6.2.2 นักเรียนรู้จักพอเพียง พอประมาณ

๑๑๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดั
บ

กิจกรรม

7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

7.3
7.4
7.5

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

เงินงบประมาณ
 รายได้
ดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............36,000............บาท ได้แก่
8.1
8.2
8.3
8.4

หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
 หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

.....................................
.....................................
..........36,000............
.....................................

หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
9.3 นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
รู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การทางานดี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.............................................
(นายสมเกียรติ สุขปลั่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๑๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.10.....
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 3 สอศ. ข้อที่ 1
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ด้านที่ 2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของ
ประเทศ การฝึกอาชีพเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วย
ให้ นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิ บั ติ งานจริ ง เพื่ อให้ เกิ ดทั กษะและความสามารถในการท างานที่ ดี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสได้ ใช้เครื่องมื อใหม่ ๆ ในวงการอุ ตสาหกรรม ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิ บั ติงาน และเทคนิคการ
ทางาน สามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ และให้นักศึกษาฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น ที่สาคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึง
ได้จัดทา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมีบุคลิกภาพที่ดี และข้อควรปฏิบัติใน
ระหว่างการฝึกงาน/ฝึก อาชีพ และช่วยให้นั กเรีย น นั กศึ กษาปฏิบั ติง านในสถานประกอบการอย่ างมั่ นใจ
พร้อมทั้งยังทาให้สถานประกอบการเชื่อมั่นในสถานศึกษา ยอมรับนักเรียน นักศึกษาในรุ่นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้อ ม ก่ อ นการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในเรื่ อ งของการ
ปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมีบุคลิกภาพที่ดี และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงหลักการปฏิบัติงานจริง
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบและมารยาทในการปฏิบัติงาน

๑๑๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๒๐

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ร้อยละ 80
ของจานวน นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นั กศึกษามีค วามพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมีบุคลิกภาพที่ดี และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกอาชีพ
6.2.2 สถานประกอบการเชื่อมั่นในสถานศึกษาศึกษาทุกสาขางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

เสนอโครงการ นักเรียน
นักศึกษาที่
แต่งตั้งคาสั่ง เข้าร่วม
กรรมการ
โครงการ
ดาเนินงาน
ปฐมนิเทศ
ตามโครงการ นักศึกษา
ติดตามผลการ ฝึกงาน/ฝึก
อาชีพ ร้อย
ดาเนินงาน
ละ 80
ประเมินผล
และสรุปผล

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ มี.ค.

เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย

นักเรียน
นักศึกษามี
ความพร้อม
ก่อนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................5,500..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
................500............ บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............5,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง............................... บาท
หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบ และมารยาทในการปฏิบัติงาน
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ ความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์
2. ความมีเหตุผล
สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีความรู้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติ
2. คุณธรรม
นักศึกษาตั้งใจในการศึกษาหาความรู้

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

4 มิติ
1. สังคม
นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. เศรษฐกิจ
ช่วยพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อเศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
ให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนการสอน
4. สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.11.....
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 3 สอศ. ข้อที่ 1
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 3
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ด้านที่ 2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและ
บริการของประเทศ กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพเป็น กระบวนการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยครูนิเทศเป็นผู้รับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และทาหน้าที่
ประเมินผลการฝึกอาชีพ สาหรับนักเรียน นักศึกษา จะเป็นผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
และสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึง
ได้จัดทาโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ เพื่อติดตามผลการฝึกอาชีพ ให้การแนะนา ให้
คาปรึกษาชี้แนะเกี่ยวการฝึกอาชีพของนักศึกษา ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพ ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อให้การฝึกอาชีพมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการฝึกอาชีพ ให้การแนะนา ให้คาปรึกษาชี้แนะเกี่ยวการฝึกอาชีพของนักศึกษา
5.2 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติง าน เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้รับการ
นิเทศมีความเข้าใจ
ในการฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อให้สถานประกอบการกับสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงรับทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไข
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๑๒๓

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 การนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ จานวน 60 คน/ภาคการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2. 1 สถานศึกษาได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในสถานประกอบการขณะฝึก
ประสบการณ์
6.2.2 สถานศึกษาสามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการนิเทศมาปรับปรุงการฝึกอาชีพให้
เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
6.3.3 สถานประกอบการเกิดความพึงพอใจในการนิเทศติดตามการฝึกงานเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการฝึกอาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิตของ ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม
กิจกรรม

เสนอโครงการ สถานศึกษา
ได้รับรู้
แต่งตั้งคาสั่ง
นักศึกษาใน
กรรมการ
สถานปัญหา
ดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นกับ
ตามโครงการ
ประกอบกา
ติดตามผลการ รขณะฝึก
ดาเนินงาน
ประสบการ
ประเมินผล
ณ์
และสรุปผล

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

การนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
นักศึกษาฝึก
อาชีพ
จานวน60
คน/ภาค
การศึกษา

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................5,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
................500............. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............4,500............ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง................................ บาท
หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาทันที
9.2 มีการปรับปรุงการฝึกอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
9.3 สถานประกอบการยอมรับและมีความต้องการให้สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพต่อไป
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับการติดตามผลการฝึกอาชีพ ให้การแนะนา ให้คาปรึกษา
ชี้แนะเกี่ยวการฝึกอาชีพของนักศึกษา
ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพ
ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการในการฝึกอาชีพ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพมี
สถานประกอบการกับสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงรับทราบ
ปัญหาและหาทางแก้ไข
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ
เกิดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.12.....
โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 3 สอศ. ข้อที่ 1
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 3
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ด้านที่ 2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เป็ น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เกิ ด จากข้ อ ตกลงระหว่ า งสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนากาลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้ง นี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ตระหนักถึง ความสาคัญ ดังกล่าว จึงได้
จัดทาโครงการจัดทาแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่ อ
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธี
วัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการร่วมจัดทาหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึก
อาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
5.2 เพื่ อ ให้ ค รูฝึ ก ประจาสถานประกอบการ ร่ว มกั บ ครูนิ เทศแต่ ล ะสาขาวิ ชา รวมทั้ ง งานพั ฒ นา
หลักสูตร
การเรียนการสอน จัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ และคู่มื อการฝึก อาชีพ และเขี ยนค าอธิบ าย
รายวิชาที่จะฝึกในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๑๒๕
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๑๒๖

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกปี
จานวน 4 สาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีการจัดทาแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ดาเนินงานตาม
โครงการ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

มีการจัดทา
แผนการเรียน
แผนการฝึก
อาชีพและคู่มือ
การฝึกอาชีพ
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

มีแผนการ
เรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ
และคู่มือการ
ฝึกอาชีพ
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ทุกปี จานวน
4 สาขางาน

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชดั เจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.4 ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................8,500..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.............1,000............ บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............7,500............ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง................................. บาท
หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

- พอประมาณในการจัดทาแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือ
การฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
- การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

- สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการร่วมจัดทาหลักสูตร
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพ
- ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและ
ภาคบริการ
- เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคการผลิตและภาคบริการ
- รองรับกับการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๒๗
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่…..2.13…..
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 3 สอศ. ข้อที่ 1
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 3
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ด้านที่ 2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรนักเรียน นักศึกษา จะต้องออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยการฝึกงาน/ฝึกอาชีพนั้น เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการ
ของประเทศ การฝึกงาน/ฝึกอาชีพเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ ที่ เป็นประโยชน์แก่การ
ประกอบอาชี พ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง เกิ ด ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการสัมมนาครูฝึกและนักศึกษาฝึกงาน/ฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้นาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ
มาวิเคราะห์ อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ผลจากการสัมมนา จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี สร้าง
ความชัดเจนและถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการซึ่งจะส่งผลให้ การฝึกทักษะอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ มาวิเคราะห์
อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระหว่าง
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
5.3 เพื่อให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๑๒๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ จานวนร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.11 นักเรียน นักศึกษาได้นาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ
มาวิเคราะห์ อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม
6.2.2 ผลจากการสัมมนา จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี สร้างความชัดเจนและถูกต้องแก่
นักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนานักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

นักเรียน ได้นา
ปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์

ลาดับ

กิจกรรม

7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ดาเนินงานตาม ร่วมกับสถาน
ประการ
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
ประเมินผล
และสรุปผล

7.3
7.4
7.5

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อาชีพ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................6,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.............1,500........... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............4,500........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง............................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การสัมมนาช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี สร้างความชัดเจนและถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษานาผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์อาชีพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
พอประมาณกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
2. ความมีเหตุผล
การนาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ มาวิเคราะห์
อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
สร้างความเข้าใจที่ดี สร้างความชัดเจนและถูกต้อง

๑๒๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดี
เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดี
เอื้อให้สังคมที่ดี สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๓๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.14.....
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 1.2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 (4)
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ด าเนินการสอบ V-NET ของนักศึกษา หลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขางาน ตามนโยบายของสานักงานคณะ
กรรรมการการอาชีวศึกษา การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผล
การทดสอบ V-NET สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมทั้งการนาผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชัน้ ปวช.3 และปวส.2 เกิดความตระหนักถึงการสอบ
V-NET
5.2 เพื่อปรับปรุงข้อสอบ V-NET ทุกสาขางาน ระดับปวช.3 และปวส.2
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชัน้ ปวช.3 และปวส.2 สอบผ่าน V-NET เพิ่มขั้นร้อยละ90
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชัน้ ปวช.3 และปวส.2 มีความตระหนักถึงการสอบ V-NET

๑๓๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๓๒

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

กิจกรรม

7.1
7.2

เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์/
ทบทวนเนื้อหา
ก่อนสอบ
ดาเนินการสอบ

7.3
7.4
7.5

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นปวช.3
และปวส.2 มีความ
ตระหนักถึงการ
สอบ V-NET

นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นปวช.3
และปวส.2 สอบ
ผ่านV-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

V-NET
ประเมินผลและ
สรุปผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................ 9,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
........ 9,000............... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง............................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่าน V-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เป็นผู้ที่มีคุณภาพทางวิชาชีพ
9.3 วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับวัสดุในการสอบ V-NET
เพื่อปรับปรุงข้อสอบ V-NET ให้มีประสิทธิภาพ
มีข้อสอบ V-NET ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติ
นักศึกษาตั้งใจในการสอบ V-NET ให้ผ่าน
นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ช่วยพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อเศรษฐกิจ
ให้เกิดวัฒนธรรมในการสอบ V-NET
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ................................................
(นางนรีรัตน์ สมใจ)
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๓๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.15.....
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 1.2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 (4)
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1 ( 2 )

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ วยวิท ยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ได้ ด าเนิ นการสอบมาตรฐานวิ ชาชี พ หรื อการทดสอบ VQ ของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
งาน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ไปแล้วนั้น พบว่านักศึกษาแต่ละสาขางาน ผ่าน
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพน้อยมาก และมีอัตราการสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพลดลง นับว่าเป็นปัญหาที่
สาคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา งานวัดผล และประเมินผล ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดาเนินการปรับปรุง
ระบบการสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษา และวิทยาลัยฯต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ชั้นระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิดความตระหนักถึงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความตระหนักถึงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

๑๓๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๓๕

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

กิจกรรม

7.1
7.2

เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ

7.3

ประชุมวางแผน
งาน/ปรับปุรง
ข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

7.4

ดาเนินการสอบ
มาตรฐาน
ประเมินผลและ
สรุปผล

7.5

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษา
ระดับชั้น
ปวช.3
และปวส.2
มีความ
ตระหนักถึง
การสอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ

นักเรียน
นักศึกษา
ระดับชั้น
ปวช.3
และปวส.2
สอบผ่าน
มาตรฐาน
วิชาชีพ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................10,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............10,000........ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง............................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เป็นผู้ที่ มีคุณภาพทางวิชาชีพ
9.3 วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับวัสดุในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ
มีข้อสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติ
นักศึกษาตั้งใจในการสอบให้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ช่วยพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อเศรษฐกิจ
ให้เกิดวัฒนธรรมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ................................................
(นางนรีรัตน์ สมใจ)
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๓๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๑๓๗

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.16.....
โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 1.2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 (4)
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.1

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลัก สูตรประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ (ปวช.) และหลักสูต รประกาศนียบั ตรวิชาชี พ ชั้น สูง (ปวส.) เป็ น
หลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจดุ ประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั้นวิทยาลัยฯ จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนให้สอดคล้องและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชาและระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อสรุปว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าด้านความรู้ทักษะกระบวนการและค่านิยมอันพึงประสงค์
ดังนั้นงานวัดผลประเมินผลจึงต้องกาหนดระบบการวัดและประเมินผลของผู้เรียนให้ครอบคลุมภารกิจทัง้ หมด
โดยกาหนดให้มีการดาเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบเป็นข้อกากับการปฏิบัติงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
ในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางในการดาเนินงานกิจกรรมการวัดผลประเมินผลต่อไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.2 เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีการวัดผลประเมินผลผูเ้ รียน ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดของหลักสูตร
6.2.2 มีการจัดทาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลทีเ่ ป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๓๘

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดั
บ

กิจกรรม

7.1
7.2

เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ

7.3

ดาเนินงานตาม
โครงการ

7.4

ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
ประเมินผลและ
สรุปผล

7.5

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

มีวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ต่อการ
ใช้งานใน
กิจกรรม

การวัดผล
ประเมินผล
ผู้เรียน ถูกต้อง
และเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
กาหนดของ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............11,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............11,000........ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.............................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 งานวัดผลประเมินผล มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของงานวัดผลประเมินผล
มีเพียงพอต่อการใช้งาน
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลและประเมินผล
แนวทางป้องกัน การวัดผลและประเมินผลได้ตรงตามความจริง
มีความรู้ ความสามารถในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มีมารยาท และจรรยาบรรณครู
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน แผนก และแบ่งปัน
สถานศึกษาสะอาด งานเป็นระบบ

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมือ่ เสร็จสิ้นโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ................................................
(นางนรีรัตน์ สมใจ)
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๓๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.17.....
โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายรณชัย เขียวชอุ่ม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 3
ด้านที่ 3.1 3.2
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ
2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ด้านที่
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่
แผนที

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ทีจ่ ะนาพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาด้านการศึกษานับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ด้านพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ สงเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูจุดเน้น ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอม มีภูมิคุ้มกันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อผลักดันการดาเนิน การดานการศึกษาของประเทศไทยใหสอดรับตอการ
การพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะทีส่ าคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงจัดทาโครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายใน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างคลอบคลุมและทั่วถึงในการทากิจกรรมการเรียน
การสอน การออกให้บริการ และกิจกรรมบูรณาการอื่นๆที่ทางวิท ยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีจัดดาเนินการให้
เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพื่มขีดความสามารถของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสรางแรงจูงใจในการผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถนาไปใชประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน สถานศึกษาตอไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๔๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนรูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรูสรางองคความรูรวมกัน จัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีและนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูร แลกเปลี่ยนเรียนรู นาเสนอผลงานและรวม
แข่งขันผลงาน ทางวิชาการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

7. 1
7. 2
7. 3
7. 4
7. 5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
เสนอโครงการ มีสื่อการ
เรียนการ
สอนที่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ หลากหลาย
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ตามโครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- นักเรียน
สนใจเรียนมาก
ขึ้น
- ครูมีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่หลากหลาย

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ...............................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............15,000................บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
............15,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง................................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
9.2 ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการวางแผนในการสอน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย
เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
เกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันและรักการอ่าน
ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาการทางด้านต่างๆดีขึ้น

๑๔๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ............................................
(นายรณชัย เขียวชอุ่ม)
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๔๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.18.....
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายรณชัย เขียวชอุ่ม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 3
ด้านที่ 3.1 3.2
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ
2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ ด้านที่ 3
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่
1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1
แผนที 1

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่อการเรียนการสอนปัจจุบนั การจัดการศึกษาได้ใช้
หลักสูตร เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี ปัญญา
ดี สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขบนพืน้ ฐานของความเป็นไทยและสากล ตลอดจน
การศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพการจัดการศึกษาจึงควรจัดให้เหมาะสม
และครอบคลุมจุดประสงค์ เพื่อทีผ่ ู้เรียนจะได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้จงึ ควรจะคานึงถึง
หลายสิง่ แต่ในที่นจี้ ะกล่าวเน้นไปในเรื่องของสื่อการสอน เนื่องจากสื่อการสอนถือเป็นสิ่งสาคัญไม่น้อยในการทีจ่ ะ
ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนเป็น สิ่งซึง่ ใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
และเจตคติให้แก่ผู้เรียน หรือทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทันเทคโนโลยี ทาให้
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ตลอดจนวิธีการแปลก ๆ ถูกนามาใช้เป็นสื่อการสอนกันอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้โทรทัศน์
เพื่อการศึกษาทั้งในระบบวงจรปิด และในระบบทางไกล หรือการใช้ชุดการสอนเพื่อการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล การ
จัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้ผสู้ อนมีการจัดทาสื่อการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอน
วิท ยาลัย สารพัดช่ างปราจีนบุ รี จึงจัดท าโครงการประกวดสื่อ ทัศนู ปกรณ์ เพื่ อสนั บสนุ นการ
ดาเนินงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างคลอบคลุมและทั่วถึงในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน การออกให้บริการ และกิจกรรมบูรณาการอื่นๆที่ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีจัด
ดาเนินการให้เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีการจัดทาสื่อการสอนที่ทนั สมัยและตรงตามจุดประสังค์รายวิชา
5.2 เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มคี ุณภาพและน่าสนใจ
5.3 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

๑๔๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูมีสื่อการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินภายนอก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่าง
มีคุณภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ

7. 1
7. 2
7. 3
7. 4
7. 5

ผลผลิต
กิจกรรม
ของ
กิจกรรม
เสนอโครงการ มีสื่อการ
เรียนการ
สอนที่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ หลากหลาย
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ตามโครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- นักเรียน
สนใจเรียนมาก
ขึ้น
- ครูมีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่หลากหลาย

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ...............................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น……………5,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
8.3 หมวดค่าวัสดุ
..............5,000……….. บาท
8.4 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง................................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
9.2 ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการวางแผนในการสอน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย

๑๔๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
4 มิติ
1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น
เกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันและรักการอ่าน
ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาการทางด้านต่างๆดีขึ้น

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ............................................
(นายรณชัย เขียวชอุ่ม)
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๔๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.19.....
โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภาพร ดางาม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ 1
2. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ : มาตรฐานที่ 4
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 4
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 1,4
6. โครงการสถานศึกษาพอเพพียง : ด้านที่ 3
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.2,1.3,1.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของการให้บริการความรู้ทางวิชาการภายในที่สาคัญ
ที่สุดของสถานศึกษา มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ หลากหลายเพื่อใช้พัฒ นาคุ ณ ภาพการเรียน การสอน และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ทาเป็น รักการ
อ่าน เพราะการอ่านเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ จึงต้องให้ความสาคัญกับการอ่านและมี
บทบาทในการส่งเสริมการอ่านมากขึ้น การอ่านเป็นเครื่องมือส่งเสริมความก้ าวหน้าและคุณภาพชีวิต ให้บุคคล
ได้รับความรู้ ความคิด ความบันเทิงใจ และความจรรโลงใจ
โอกาสที่ ป ระเทศไทยได้ เข้ า สู่ ก ารเป็ น สมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN) ในปี 2558 ในฐานะ
ห้อ งสมุ ด เป็ น องค์ กรหนึ่ งที่ มี บ ทบาทและมีค วามสาคั ญ ในการส่ง เสริม และให้ บ ริการการเรีย นรู้ สนั บ สนุ น
ประชาชนทางด้านการศึกษา ช่วยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยจะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้ทันกับยุคสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึง การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งคนเป็นปัจจัย
สาคัญในการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ ประชากร การให้บริการวิชาการแก่
มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้สามารถที่จะแสวงหาความรู้ และข้อมูลสารสนเทศ ในการสร้างองค์
ความรู้และผลิตบุคลากร ที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
เป้าหมาย
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ฝ่ายวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน บทบาทของ
ห้องสมุดในการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยสู่สังคมความรู้ได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัด โครงการส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการห้องสมุด
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสามารถนาความรู้ที่ได้ จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 4

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ร้อยละ80
6.1.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์การ
อ่านร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 1 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน
6.2.2 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดั
บ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่งกรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์แจ้ง
นักศึกษา
7.4 ดาเนินการโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุด

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............6,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...................-............... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
...................-............... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............6,000.......... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................-............... บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจในการอ่านมากขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณ ระยะเวลาตามกาหนด
2. ความมีเหตุผล
เพิ่มพูนความรู้ และรูจ้ ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี สร้างภูมคิ ุ้มกันทางความรู้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
นาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีต่อสังคม
2. คุณธรรม
มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีจิตสานึกที่ดใี นการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้และห้องสมุด เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ซึ่งกันและกัน
4 มิติ
1. สังคม
สร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. เศรษฐกิจ
พึ่งพาตนเองได้ พัฒนาตนเองสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
3. วัฒนธรรม
เกิดการนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยี และการพึง่ พา
ตนเอง
4. สิ่งแวดล้อม
ใช้วัสดุ สิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมของห้องสมุด อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สงู สุด
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11.2 แบบประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
รอบตัว
11.3 สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงาน
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ลงชื่อ..............................................
(นางสาวสุภาพร ดางาม)
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่…..2.20…..
โครงการปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภาพร ดางาม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศอส. ด้านที่ 1
โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ด้านที่ 4.1
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 4
โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2
โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1,4
โครงการสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 3
โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.2,1.3,1.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยการจั ด การเรี ยน การสอนในปั จ จุ บั น ก าหนดให้ ก ารจัด สภาพแวดล้ อ มในห้ อ งเรี ยนให้ มี
สุขลักษณะ มีความทันสมัยและน่าเรียนรู้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพี่อให้
เป็นไปตามนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน และเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่เข้ามาศึกษา
ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ด้วยงานวิท ยบริการและห้ องสมุดวิท ยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียน
นักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจาเป็นต้องปรับปรุงห้องสมุด ให้ทันสมัยและมีบรรยากาศที่
ดี เหมาะสมในทุกๆด้าน เพื่อยกระดับ การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ดังนั้นงานวิทยบริการและห้องสมุดจึง
จัดทาโครงการปรับปรุงห้องสมุดขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นมีห้องสมุดที่ทันสมัย และบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้
5.2 เพื่อพัฒนาห้องสมุด ให้ได้มาตรฐาน และรองรับต่อการพัฒนาในอนาคต
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ80
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อ ร้อย
ละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองและความสาคัญ
ของการอ่าน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์แจ้ง
นักศึกษา
ดาเนินการโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุด
ประเมินผล และ
สรุปผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
งบ
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............10,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...................-............... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
............10,000........ บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
...................-............... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................-............... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจในการอ่านมากขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณ ระยะเวลาตามกาหนด
2. ความมีเหตุผล
เพิ่มพูนความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
สร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีต่อสังคมและ
ชุมชน
2. คุณธรรม มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีจิตสานึกที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมของห้อง
ศูนย์
4 มิติ
1. สังคม
สร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. เศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ พัฒนาตนเองสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
3. วัฒนธรรม เกิดการนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยี และการพึ่งพาตนเอง
4. สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุ และสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมของห้องสมุด อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11.2 แบบประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
รอบตัว
11.3 สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงาน

ลงชื่อ..............................................
(นางสาวสุภาพร ดางาม)
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.21.....
โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ มุ่งเน้ นให้ บุค ลากร นัก เรียน นักศึ กษา เป็นคนเก่ ง เป็น คนดี และมี ความสามัคคี งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาจึงจัด กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป ทาให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ยึดมั่นในการทาความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ เกิ ดความ
จงรักภักดี เทิดทูน และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมให้
ดาเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ บุ คลากร นั ก เรีย น นั กศึ ก ษาได้ รับ ทราบถึ ง กิจ กรรมวั นส าคั ญ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
5.3 เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 50 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 300 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6.2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
6.2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการ
ตามโครงการ
ติดตามผลและ
รายงานผล

ครู บุคลากร เข้ารับ
การอบรมให้ความรู้
จานวน 50 คน

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 70

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.....ระยะสั้น........................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..............3,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
9.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
9.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
2. ความมีเหตุผล
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
3. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
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2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
กฎระเบียบ

- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม

ในการร่วมกิจกรรม
4 มิติ
1. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติ
ไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายเช่น บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน
3. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
4. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.22.....
โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่มีทั้งสาระ ความสนุกสนาน และจินตนาการ สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันล้าลึกมีความหมายต่อการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการดารงอยู่รว่ มกันระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ แม้จะเป็นเรื่องเล่าเฉพาะของชุมชนหรือท้องถิ่น แต่โดยสาระที่อยู่ในเนื้อหาและ
เรื่องราวของนิทานนัน้ คือคติสอนใจ ซึ่งเป็นความรู้สากลที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนาไปเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อผสมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ จนตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นี่คือการสืบทอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดและร่วมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้
ท้องถิ่นระหว่างเยาวชน ผู้รู้ และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นโดยแท้จริง
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกชั้นปีจึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เริ่มกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูปแบบการแสดงต่างๆ โดย
ให้นาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รวมถึงประวัติที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทยและนิทานพื้นบ้าน เพื่อการ
ถ่ายทอดและแสดงความรู้ความสามารถ ทาให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
และเป็นผู้นาที่ดี ซึ่งต่อไปจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการใช้ภาษาเชิง
คิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการแข่งขันทักษะเล่า
นิทานพื้นบ้าน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5.5 เพื่อพั ฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5.8 เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ
อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอน
6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและรักในการอ่าน
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

ครู นักเรียน
นักศึกษา
แต่งตั้งคาสั่ง
ได้ตระหนักถึง
กรรมการ
คุณค่าของ
ประชาสัมพันธ์ ภาษาไทยและ
แจ้งนักศึกษา รักในการอ่าน
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล

นักเรียน นักศึกษา
คณะครูและบุคลากร
เข้าร่วมโครงการตามที่
กาหนดไว้
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บูรณาการโดยการนา
ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความรู้ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2
7.3
7.4
7.5

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ

 เงินงบประมาณ
 รายได้
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.....ระยะสั้น..................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น………….2,000.............บาท ได้แก่
8.1
8.2
8.3
8.4






หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

…………….-…………….
………..1,000…….…
………..1,000……….
...............-................

บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทางานอย่างเป็นระบบ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกต่อที่ประชุม
9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจาก
กิจกรรมในครั้งนี้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2.
4 มิติ
1.
2.
3.
4.

- พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
มีการวางแผนการทางาน
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

คุณธรรม

- การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย
- การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๑๕๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๕๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.23.....
โครงการ Christmas & Happy New Year
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องเรียนรูว้ ัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของเจ้าของภาษา
ควบคู่ไปด้วยจึงจะช่วยให้การเรียนรู้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรจัดงานวันคริสต์มาสขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้เรื่องการฉลองเทศกาลและเข้าถึงวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนรู้จักการทางานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ผู้เรียนเรียนอยู่และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาต่างประเทศ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รู้จักการทางานร่วมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก
5.3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในห้องเรียนไปใช้ได้จริง
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านที่1.1
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 2

๑๖๐
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๑๖๑

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศ
6.1.2 ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
6.2 เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล

7.3
7.4
7.5

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติที่ดี
ต่อกลุ่ม
สาระวิชา
ภาษาต่าง
ประเทศ

ร้อยละ 70
ของผู้เรียน
โครงการมี
ทักษะการฟัง
– พูด และ
เข้าใจ
ความหมาย
ของคาศัพท์
และประโยค

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 (โปรดระบุช่วงเวลาทีช่ ัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ..............ระยะสั้น.........................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............4,000……………บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..............4,000........... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนเรียนอยู่
9.2 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ
9.3 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงต่างๆที่จะจัดให้มีขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

ผู้เรียนรู้จักจัดสรรเวลาให้พอเหมาะในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สาเหตุและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของแต่ละกิจกรรมได้อย่างรอบคอบ
และถูกต้อง
ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มซึ่งจะทาให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
4 มิติ
1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนกลุ่มใหม่
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผูอ้ นุมัติโครงการ

๑๖๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.24.....
โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อภาษาทาให้คน
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างชาติ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีทักษะการฟัง – พูด และเข้าใจความหมายของคาศัพท์ และประโยค

๑๖๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๖๔

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

นักเรียนมี
ทักษะการฟัง
– พูด และ
เข้าใจ
ความหมาย
ของคาศัพท์
และประโยค

ร้อยละ 70
ของผู้เรียน
โครงการมี
ทักษะการฟัง
– พูด และ
เข้าใจ
ความหมาย
ของคาศัพท์
และประโยค

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 (โปรดระบุช่วงเวลาทีช่ ัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ......ระยะสั้น........................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............2,000………….บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..............2,000........... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9.1 เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
9.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ
9.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนรู้จักจัดสรรเวลาให้พอเหมาะในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สาเหตุและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของแต่ละกิจกรรมได้อย่างรอบคอบ
และถูกต้อง
ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่มซึ่งจะทาให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนกลุ่มใหม่
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๖๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.25.....
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วทิ ยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดนโยบายในสถานศึกษาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอน และปฏิรูปการสอนนัน้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรจี ึงมีแนวทางปฏิบัติคือให้ผเู้ รียนได้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง และนาความรู้ ความสามารถที่มีมาประยุกต์จักทาขึ้นมาเป็นชิน้ งาน
เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ดังกล่าว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดทาโครงการโครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถี่ถ้วน รอบคอบ
ช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็น
การตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาเด็กและยาวชนของชาติ ขึ้น โดยกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นภายใน
โครงการ เป็นกิจกรรมที่มงุ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้มากทีส่ ุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 5
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

๑๖๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอน
6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
เสนอโครงการ นักเรียน
นักศึกษา
แต่งตั้งคาสั่ง
สามารถ
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ บูรณาการ
แจ้งนักศึกษา การเรียน
การสอน
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 70
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
บูรณาการโดย
การนาชิ้นงาน
ที่เกิดจาก
ความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ............ระยะสั้น.................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............4,000…………บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
............-............ บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
…….4,000…… บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
............-............ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ............-............ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาตระหนักวันสาคัญของวันวิทยาศาสตร์
9.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
9.3 นักศึกษาได้ทากิจกรรมสอดคล้องตามหลักสูตร ปวช. และปวส. ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทากิจกรรม
มีหลักการในการใช้อุปกรณ์ / เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการวางแผนในการ
พิจารณาวันสาคัญในการจัดทาโครงการ
ป้องกันการเสียหายและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทาโครงงาน
ความหมายของวันสาคัญและความเป็นมาของ วันวิทยาศาสตร์
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน

๑๖๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
4 มิติ

1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๖๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.26.....
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการ
เรียนรู้ทักษะ เป็นทักษะพื้นฐานในการดาเนิน ชีวิตในสังคม ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มี
ความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย และเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน
อย่างทั่วถึง ทั้งด้านทักษะกระบวนการ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมาย การนาเสนอ
การเชื่อมโยง และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับวัย ทางกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์เห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์มากขึ้น และ ได้รับการพัฒนา
ทักษะอย่างเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน

๑๖๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๗๐

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

นักเรียนมี
เจตคติที่ดี
กรรมการ
ได้รับการ
7.3 ประชาสัมพันธ์ พัฒนา
แจ้งนักศึกษา ทักษะ
7.4 ดาเนินการ
คณิตศาสตร์
จัดการอบรม มากขึ้น
7.5 ประเมินผล

ร้อยละ 70
ของนักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
การพัฒนา
ทักษะ
คณิตศาสตร์
มากขึ้น

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

และสรุปผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.........ระยะสั้น.........................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............5,000………….บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.............5,000………… บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล
9.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มในการทางานร่วมกัน
9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้

- พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
มีการวางแผนการทางาน
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
- การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทยและประวัติศาสตร์
- การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๗๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.27…..
โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
ไตร่ ต รองอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและมี วิ สั ย ทั ศ น์ ผู้ เรี ย นสามารถท างานตามล าดั บ ขั้ น ตอน มี ก ารวางแผน
รอบคอบ รวมถึงความสามารถในการพัฒนาผลงานและกล้าแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน มี
คุณภาพและสามารถ แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
ดังนั้น แผนกสามัญสัมพันธ์จึงจัดโครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน เพื่อเป็นเวทีที่จะช่วยส่งเสริม
ผู้เรียนทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออกโดยผู้เรียนสามารถผสานความรู้จากทุกรายวิชาพื้นฐาน
และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
5.2 เพื่อให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
5.3 เพื่อให้ผเู้ รียนรูจ้ ักการวางแผนและแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5.6 เพื่ อพั ฒ นาให้ส อดคล้อ งกั บเกณฑ์ก ารประเมิน สถานศึ กษาของส านัก งานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
5.8 เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รับผิดชอบ สามัคคี มีวนิ ัย

๑๗๒
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๑๗๓

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้
6.1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
6.1.3 ผู้เรียนวางแผนละเอียดรอบคอบและแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
7.4 ดาเนินการจัดการ
อบรม
7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
ผู้เรียนมี
ทักษะใน
การคิด
วิเคราะห์
คิด
สังเคราะห์

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ร้อยละ 70
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
บูรณาการโดย
การนาชิ้นงานที่
เกิดจากความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ........ระยะสั้น.....................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............3,000…………..บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..............-........... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
........3,000…… บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............-........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .............-........... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
9.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
9.3 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน

- พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
มีการวางแผนการทางาน
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2.
4 มิติ
1.
2.
3.
4.

คุณธรรม

- การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย
- การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
- มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๗๔
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....2.28.....
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรม เพื่อบูรณาการทางด้านต่างๆ
เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารโดยให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติจริง โดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นสาคัญและเพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้รักการอ่าน
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกชั้นปีจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เริ่มกันคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ รูปแบบการแสดงต่างๆ โดยให้นาหลักคิด
เศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้และการราลึกเรื่องราวถึงบุคคลสาคัญที่ควรยกย่องในทุกยุคทุกสมัยรวมถึงประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย เพื่อการถ่ายทอดและแสดงความรู้ความสามารถ ทาให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้ าคิด
กล้าทา กล้าแสดงออก และเป็นผู้นาที่ดี ซึ่งต่อไปจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง ใน
ด้านการใช้ภาษาเชิงคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมรักการอ่าน

5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5.8 เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
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๑๗๖

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอน
6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและรักในการอ่าน
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
7.4 ดาเนินการ
จัดการอบรม
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ครู นักเรียน
นักศึกษา ได้
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ภาษาไทย
และรักใน
การอ่าน

ร้อยละ 70
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
บูรณาการโดย
การนาชิ้นงานที่
เกิดจากความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อืน่ ๆ.......ระยะสั้น..........................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............1,000………….บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..............-............ บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
………1,000…… บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
............-............ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .............-............ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทางานอย่างเป็นระบบ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกต่อที่ประชุม
9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจาก
กิจกรรมในครั้งนี้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน

- พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
มีการวางแผนการทางาน
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2.
4 มิติ
1.
2.
3.
4.

คุณธรรม

- การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย
- การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
- มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๗๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....2.29.....
โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วทิ ยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 2.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรม เพื่อบูรณา
การทางด้านต่างๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารโดยให้สอดคล้อง
กับวิชาที่เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง โดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นสาคัญและเพื่อเป็นการปลูก
ฝั่งให้รักชาติ และตระหนักถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย
ทางวิท ยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกชั้นปีจึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เริ่มกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูปแบบการแสดง
ต่างๆ โดยให้นาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และการราลึกเรื่องราวถึงบุคคลสาคัญที่ควรยกย่องในทุกยุคทุก
สมัยรวมถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย เพื่อการถ่ายทอดและแสดงความรู้ความสามารถ ทาให้
นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก และเป็นผู้นาที่ดี ซึ่งต่อไปจะเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการใช้ภาษาเชิงคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่
ถูกต้อง มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่
1.1
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5.5 เพื่ อพั ฒ นาให้ส อดคล้อ งกั บเกณฑ์ การประเมิ นสถานศึกษาของส านัก งานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

๑๗๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๗๙

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอน
6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติความเป็นมาของชาติไทย
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
7.4 ดาเนินการ
จัดการอบรม
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ครู นักเรียน
นักศึกษา
ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ประวัติความ
เป็นมาของ
ชาติไทย

ร้อยละ 70
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
บูรณาการโดย
การนาชิ้นงาน
ที่เกิดจาก
ความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน)
 อื่น ๆ........ระยะสั้น.................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............2,000………….บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..............-............ บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
………2,000…… บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
............-............ บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
.............-............ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักการทางานอย่างเป็นระบบ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา และกล้าแสดงออกต่อที่ประชุม
9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจาก
กิจกรรมในครั้งนี้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

- พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
มีการวางแผนการทางาน
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
- การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย
- การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
- มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
4 มิติ

1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายชัยยศ มีสวัสดิ์ )
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายอภัย งามแสง)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๘๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑.....
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทาใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑,๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ
มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๒,๑.๓,๑.๔
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีจานวนมากขึ้น ซึ่งพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิม
แตกต่างกั น จึ งจัด กิ จกรรมอบรมให้กั บ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ เพื่ อ ส่ง เสริม ให้ นั ก ศึ กษาเป็ น ผู้มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมคิดใหม่ ทาใหม่ พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม
อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสาเร็จทางการศึกษา และการอยู่ร่วมกันได้ดี
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๕.๒ เพื่ อ ให้ นั กเรียน นั ก ศึก ษาใหม่ รู้จั กประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนให้ เหมาะสม และเป็ น ผู้มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

๑๘๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะชีวิตที่ดีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๕.๔ เพื่อให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน ๒๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษามีความรัก สามัคคีกันในหมู่คณะและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
๖.๒.๓ นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้
๖.๒.๔ นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
๖.๒.๕ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการ
ตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษาใหม่
จานวน
๒๐๐ คน

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่าน
การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๗,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๓,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๘๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม คิ ดใหม่ ทาใหม่ พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ างมี
ความสุข
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้
๙.๔ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบช่วยเหลือผู้อื่น
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายเช่น บ้านนักเรียนอยู่ในเขต
ที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน

๑๘๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรม
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๘๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.2.....
โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลกเรา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๕
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑,๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๒,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือมายังสถานศึกษาให้
จัดกิจกรรมวัน ต้นไม้ประจ าปี ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ สืบ เนื่อ งจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๓๒ กาหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจาปี เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การดูแลสิ่งแวดล้ อมและ
เป็นการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และคุณค่าของครู และเจ้าหน้าที่จากการทาความดีเพื่อแผ่นดิน
๕.๒ เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน
๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา และมีจิตอาสาและประยุกต์ใช้วิชาชีพไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ สร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และคุณค่าของครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
จากการทาความดีเพื่อแผ่นดิน
๖.๒.๒ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัย
สังคมและชุมชนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกอบรมวินัยทางร่างกาย จิตใจ และเกิดคุณธรรมในจิตสานึก

๑๘๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการ
ตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา เข้า
เข้าร่วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้
จานวน ๒๐๐ ค น

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ร้อยละ
๗๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๓,๐๐๐.................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...........๒,๐๐๐.............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...........๑,๐๐๐.............. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มีความรักดูแลต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมมากยิง่ ขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง

๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
๓. มีภูมิคุ้มกัน

๒ เงือ่ นไข

๔ มิติ

๑. ความรู้

๒. คุณธรรม

๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม

- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ครู เจ้าหน้า และนักเรียน นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีขึ้น มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่อง การปลูกต้นไม้ และให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
- ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ ต่อสังคม

- เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความร่วมมือร่วมใจกันทาประโยชน์ต่อสังคม
- นาความรู้จากการปลูกต้นไม้ไปประกอบอาชีพได้
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อวิทยาลัยฯ และการทางานร่วมกันด้วยความสามัคคีและ
มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน
- ครู และเจ้าหน้าที่มีบรรยากาศใหม่ๆในการทางาน และเป็นการปลูกจิตสานึก
ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑๘๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๘๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.3.....
โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑,๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๒,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ ส ถานศึ ก ษาได้ จั ด การเข้ า ค่ า ยลู ก เสื อ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ยงสู่ส ถานศึก ษา โดยมี วัตถุ ประสงค์ให้ลู กเสื อมี ความเข้ าใจในการใช้ ชีวิต อยู่ร่ว มกั น
เป็นหมู่คณะและมองเห็นประโยชน์จ ากการเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อ
พัฒนาเยาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อจัดค่ายให้ลูกเสือได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๕.๒ เพื่อให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
๕.๓ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมนาความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตสร้างความ
สมานฉันท์ สันติภาพรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย
๕.๔ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ และสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงต่อเวลา

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม จานวน ๑๕๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ลูกเสือมีความรักสามัคคีในหมู่คณะและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
๖.๒.๒ จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับการเข้าค่ายลูกเสือ
๖.๒.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของสถานที่เข้าค่ายลูกเสือประพฤติปฏิบัติตนได้ตาม
กฎระเบียบที่ค่ายกาหนด

๑๘๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

ผลผลิตของกิจกรรม

เสนอโครงการ
ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม
แต่งตั้ง
จานวน ๑๕๐ คน
คณะกรรมการ
และมอบหมายงาน
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
รายงานผล
รายงานสรุปผล
เสนอผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลูกเสือมีความ
รักสามัคคีใน
หมู่คณะและ
ดารงชีวิต
ร่วมกันใน
สังคมได้

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..................๕๐,๐๐๐.......................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
............๑๕,๐๐๐......................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๒๕,๐๐๐........................ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๑๐,๐๐๐........................ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ลูกเสือสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายไปใช้ดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
๙.๒ ลูกเสือเกิดความตระหนักในความสาคัญในการเข้าค่ายลูกเสือและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
1.
2.
3.
๒ เงื่อนไข
๑.

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ความรู้

๒. คุณธรรม

- พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้ในการเข้าค่าย
- ใช้เหตุผลในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
- ใช้หลักคติพจน์ กฎ และคาปฏิญาณในการดาเนินชีวิต

- มีความรูท้ ักษะในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้
- รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ลูกเสือวิสามัญมีความอดทน อดกลั้น และเสียสละและประพฤติตนตามกฎระเบียบ

ลูกเสือ
- ลูกเสือวิสามัญมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเอง และส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ

๑๘๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจในหมู่ลูกเสือ
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน และประหยัดเวลาในการเดินทาง
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของลูกเสือ
ปลูกจิตสานึกร่วมกัน ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้คายลูกเสือ

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๙๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที…
่ ..๓.4.....
โครงการกิจกรรมวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑,๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๕
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ มุ่งเน้ นให้ บุค ลากร นัก เรียน นักศึ กษา เป็นคนเก่ ง เป็น คนดี และมี ความสามัคคี งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาจึงจัด กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป ทาให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ยึดมั่นในการทาความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ เกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูน และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมให้
ดาเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษา
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
๕.๓ เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน ๕๔ คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน ๓๐๐ คน

๑๙๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
๖.๒.๒ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
๖.๒.๓ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการ
ตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม

ครู บุคลากร เข้ารับ
การอบรมให้ความรู้
จานวน ๕๔ คน

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........๕๐,๐๐๐...........บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..........๑๕,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..........๓๕,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
๙.๒ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
๙.๓ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน

- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต

๑๙๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
พอเพียง
๒. คุณธรรม
ตนตามกฎระเบียบ

- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
- นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติ

- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เศรษฐกิจ
- เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายเช่น บ้านนักเรียนอยู่ในเขต
ที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๑๙๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๙๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.5.....
โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี นโยบายให้ ส่ง เสริมคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และในวันที่ ๑๖ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ทั้งยังได้มีโอกาสทาบุญร่วมกัน เป็นการสร้างเสริม
ความรั ก ความสามั ค คี ดั งนั้ น ทางงานกิ จ กรรมนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร ข้ าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
๕.๒ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ทาบุญร่วมกัน
๕.๓ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา
๕.๔ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๕.๕ เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทยและวันสาคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐๐
คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งถึงความ สามัคคีของผู้ร่วมสถานศึกษา
๖.๒.๒ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

๑๙๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๙๖

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ นักเรียน
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง นักศึกษาได้
ซาบซึ้งถึง
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์ ความ
แจ้งนักศึกษา สามัคคี
ของผู้ร่วม
๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม สถานศึกษา
๕๐๐ คน
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล

บุคลากร
และนักเรียน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
ฯ
เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๗๐

กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชดั เจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๑๐,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...........๑๐,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู กตเวที
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
๓. มีภูมิคุ้มกัน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม

- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
- นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู กตเวที
- นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ
- ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ความรู้ ทักษะ ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความกตัญญู เคารพ ทาบุญร่วมกันเป็น
หมู่คณะ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน
บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกั น เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักในสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - ใช้ความกตัญญูในการประกอบอาชีพที่ดี สามารถสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพได้
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
- เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๑๙๗
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.6.....
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๒

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาที่มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีน้าใจเป็นนักกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ วิทยาลัยฯจึงเห็นสมควรให้มี
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น และนอกจากจะสนองนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการดังกล่าว
แล้วยังเป็นการเพิ่มการแสดงออก ของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว และเพื่อน
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
๕.๓ เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจ ความสมัครสมาน สามัคคี
ในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๖.๒.๓ นักเรียน นักศึกษามีสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษาและ
เพื่อน
๖.๒.๔ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา

๑๙๘
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๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม

เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการ
ตามโครงการ
ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน นักศึกษา มีผู้เข้าร่วม
เข้าเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมแข่งขัน
ร้อยละ ๗๐
กีฬา จานวน ๕๐๐
คน

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........๘,๐๐๐...........บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...............๓,๐๐๐............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
....................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๕,๐๐๐............. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มีความสามัคคี
๙.๒ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านกีฬา
๙.๓ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบกติกา
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม

๑๙๙
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๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ
- เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ....................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรม
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๐๐
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.7.....
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๒

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่
สมบูรณ์มีน้าใจเป็นนักกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่ คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
และห่างไกลจากยาเสพติด จึงเห็นสมควรให้มีการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา และ
นอกจากจะสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดัง กล่าวแล้วยังเป็นการเพิ่มการแสดงออก ของนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว และเพื่อน
๕.๒ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา
๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕.๔ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจ ความสมัครสมาน สามัคคี
ในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๖.๒.๓ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา

๒๐๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗.๑ เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

นักเรียน นักศึกษา
เข้าเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา จานวน
๕๐๐ คน

นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๕,๐๐๐...........บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๔,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...............๑,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๙.๒ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านกีฬา
๙.๓ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๙.๔ นักเรียน นักศึกษา รู้แพ้รูชนะรู้จักการให้อภัย
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา

๒๐๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบกติกา
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม
- นักเรียน นักศึกษารู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย
๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่า
เป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกั นเป็นแบบอย่างเดียวกัน
บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไป
ในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินั ยทั้ งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกั น
อย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ
- เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๐๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๐๔

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.8.....
โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๒

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์กรสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กาหนดให้วันที่ ๒๖
มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่ อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
(ศตส.มท.) แจ้ งให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ สู้ เพื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด จั ง หวัด (ศตส.จ.) ร่ว มกั บ สถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมโดยเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดในหมู่วัยรุ่น เป็นปัญหา
ที่ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาต่างๆ อันมาจากวัยวุฒิยังไม่สามารถทาให้วัยรุ่นหาทางออก
ของปัญ หาได้ จึงตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบหันเหไปหายาเสพติด และแหล่งอบายมุขต่างๆ ทางหนึ่งที่จะ
สื่อสารกันได้ง่ายและรวดเร็วก็คือ การออกกาลัง กาย การเล่นกีฬาที่ชื่นชอบของวัยรุ่นทั่วไป จึงสามารถเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารกับวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีนโยบายจัดลานกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีน้าใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี
กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล ฯลฯ ต้านยาเสพ
ติด ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึ กษา ครอบครัว เพื่อน ด้วย
กีฬา
๕.๒ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา
๕.๓ เพื่อกระตุ้นความสาคัญในตัวของวัยรุ่นที่มีต่อ ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐๐
คน

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๐๕

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๗.๑ เสนอโครงการ นักศึกษาสร้าง บุคลากร
สายสัมพันธ์
และ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
ความรัก
นักเรียน
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจใน นักศึกษา
วัยรุ่นกับ
ของ
แจ้งนักศึกษา
สถานศึกษา วิทยาลัยฯ
๗.๔ ดาเนินการ
ครอบครัว
เข้าร่วม
จัดการอบรม
เพื
อ
่
น
โครงการ
๗.๕ ประเมินผล
ทางด้านกีฬา
ร้อยละ
และสรุปผล
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................๓,๐๐๐...................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..........๓,๐๐๐.............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง
๙.๒ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านกีฬา
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา
- นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลงและวัยรุ่นมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- ความรู้ เข้าใจในด้านกีฬา และโทษของยาเสพติด
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว
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๒๐๖

๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่า
เป็ นพวกเดี ยวกั น โดยมี ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวิถีท างในการดารงชีวิต ร่วมกัน เป็ น แบบอย่า ง
เดียวกัน บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้ง ด้านกาย ใจ
สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒. เศรษฐกิจ
- ใช้กีฬา ในการประกอบอาชีพที่ดี สามารถสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพได้
๓. วัฒนธรรม
- เกิดการรวมตัวเล่นกีฬา และต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท
- เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ชื่อเสียง วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.9.....
โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑, ๑.๒

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์กรสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กาหนดให้วันที่
๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
(ศตส.มท.) แจ้ ง ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ สู้ เพื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด จั ง หวั ด (ศตส.จ.) ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมโดยเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดในหมู่วัยรุ่น เป็นปัญหา
ที่ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาต่างๆ อันมาจากวัยวุฒิยังไม่สามารถทาให้วัยรุ่นหาทางออก
ของปัญหาได้ จึงตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบหันเหไปหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ ทางหนึ่งที่จะสื่อสาร
กันได้ง่ายและรวดเร็วก็ต้องเป็นสื่อที่วัยรุ่นสัมผัสได้ อาทิ ดนตรีหรือเสียงเพลงของศิลปินวัยรุ่นเป็นที่ชื่นชอบของ
วัยรุ่นทั่วไปจึงสามารถเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน
ดนตรีและกีฬา
๕.๒ เพื่อเป็นแนวทางการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด
๕.๓ เพื่อกระตุ้นความสาคัญในตัวของวัยรุ่นที่มีต่อ ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว เพื่อนและทางด้านดนตรี
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๒๐๗
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๒๐๘

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๗.๑ เสนอโครงการ
นักเรียน
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง นักศึกษา
สร้างสาย
กรรมการ
สัมพันธ์
๗.๓ ประชาสัมพันธ์ ความรัก
แจ้งนักศึกษา ความเข้าใจ
ในวัยรุ่นกับ
สถานศึกษา
๗.๔ ดาเนิน
๕๐๐
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพ
ติด
ร้อยละ ๗๐

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..................๔,๐๐๐.................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๓,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๑,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง
๙.๒ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านดนตรี
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
พอประมาณกับงบประมาณ
พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับ
สถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน ทางด้านดนตรี นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
๓. มีภูมิคุ้มกัน สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง วัยรุ่นมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
ความรู้ เข้าใจในด้านดนตรี และโทษของยาเสพติด
รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
๒. คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ

๑. สังคม
สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกัน โดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่าง เดียวกัน
บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้ง ด้านกาย ใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒. เศรษฐกิจ ใช้กีฬา ในการประกอบอาชีพที่ดี สามารถสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพได้
๓. วัฒนธรรม เกิดการรวมตัวเล่นดนตรี และต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท
เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ชื่อเสียง วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๐๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.10.....
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์การนักเรียน นักศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มี
วินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้นักเรียน
นักศึกษา โดยการประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษา เพื่อดาเนินการกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีโครงการที่ดี
ของนั ก ศึก ษาในแต่ ล ะภาคเรียน และเป็ น การส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม ๘ ประการ ซึ่ ง ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนโครงการ
ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนั กศึกษา มีความจาเป็น ที่ต้องจัดเตรียมงบประมาณส่วนนี้เพื่อรองรับ
กิจกรรมที่คณะกรรมการนักศึกษาอาชีวศึกษาได้จัดทาขึ้น
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อรองรับโครงการและกิจกรรมชมรมที่นักศึกษาจัดขึ้น
๕.๒ เพื่อกิจกรรมองค์การนักศึกษาดาเนินไปโดยนักศึกษา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ โครงการที่เกิดจากคณะกรรมการนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ
๖.๒.๒ มีนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ

๒๑๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๑๑

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่งกรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
นักศึกษา
๗.๔ ดาเนินการจัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผลและสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

โครงการ
ที่เกิดจาก
คณะกรรมการ
นักศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๔
โครงการ

นักศึกษา
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ ๗๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..................๕,๐๐๐.................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๔,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...............๑,๐๐๐.......... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ โครงการและกิจกรรมที่นักศึกษาจัดทาขึ้น
๙.๒ นักศึกษาได้ คิด วางแผน และทางานร่วมกัน
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
ใช้เหตุผลในการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
๓. มีภูมิคุ้มกัน
ใช้หลักคติพจน์ กฎ ในการดาเนินชีวิต
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
มีความรู้ทักษะในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้
๒. คุณธรรม
รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
๔ มิติ
๑. สังคม
สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้
๒. เศรษฐกิจ
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ รู้หน้าที่ในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ
๔. สิ่งแวดล้อม
ปลูกจิตสานึกร่วมกันขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆ
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.......................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑1.....
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มี
วินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษานั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดให้มี
การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสและทดลองรูปแบบ
การเลือกตั้ง จากการได้ปฏิบัติจริง และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ชุมชนของตนเองเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งระบบใหม่
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลการเลือกตั้งแบบใหม่
๕.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองใช้การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ในรูปแบบของการ
จาลองจากสถานการณ์จริง
๕.๓ เพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เรื่องระบบการเลือกตั้ง
๖.๒.๒ เพื่อให้ได้นายกองค์การนักศึกษา

๒๑๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๑๔

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
นักเรียน
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่งกรรมการ นักศึกษา
ได้มีความรู้
๗.๓ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เรื่องระบบ
นักศึกษา
การ
๗.๔ ดาเนินการจัด
เลื
อกตั้ง
กิจกรรม
๕๐๐
๗.๕ ประเมินผลและ
สรุปผล

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุชว่ งเวลาที่ชดั เจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

นักเรียน
นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ...............๒,๐๐๐....................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๑,๐๐๐............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๑,๐๐๐............. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่
๙.๒ นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
พอประมาณกับงบประมาณ
พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
เพื่อหาผู้กระทาความผิดและการสูญหายของทรัพย์สิน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
๓. มีภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดการสูญหาย ทรัพย์สินของนักศึกษาและของวิทยาลัย ฯ
ช่วยลดปัญหาการเกิดการทะเลาะวิวาท
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
นักเรียน นักศึกษาเกิดการความคิดที่ดีต่อสังคม เพื่อน และชุมชน
๒. คุณธรรม
นักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติที่ดีขึ้น
นักเรียน นักศึกษา ไม่กล้ากระทาความผิดทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน
บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒. เศรษฐกิจ นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ลักขโมยสิ่งของภายในวิทยาลัย ฯ
นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว
๓. วัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคี ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัย ฯ
เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรู้สึกหวงแหนของทรัพย์สินภายในวิทยาลัย ฯ
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๑๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑2.....
โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑, ๑.๒

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกให้กับ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ โดยจัดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและ
สร้างนิสัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสนับสนุนนโยบาย ที่จะ
พัฒนาให้มีการบริหารการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ในเรื่องการรักษาความสะอาด มีทัศนคติ
ที่ดี มีจิตสานึก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดทั้งภายในและนอกอาคารถูก
สุขลักษณะอนามัย อันน่าจะส่งผลคุณลักษณะที่ดีติดตัวไปในครอบครัว และชุมชนสังคมของประเทศ
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม ๕ ส ให้มีคุณภาพ
๕.๒ เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมทาคุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครู และเจ้าหน้าที่
จานวน ๕๙ คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี
จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมทาคุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ
๖.๒.๒ วิทยาลัย ฯ มีความสะอาด สวยงาม เป็นระบบ

๒๑๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นักเรียน นักศึกษา นักเรียน
วิทยาลัยสารพัด นักศึกษา
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ช่างปราจีนบุรี เข้าร่วม
ดาเนินงาน
จ
านวน
๕๐๐ คน กิจกรรม
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการ
ร้อยละ
ต่าง ๆ
๗๐
๗.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..................๒,๐๐๐.................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..........๒,๐๐๐............... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยกันดูแลและทาความสะอาดวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี
๙.๒ วิทยาลัยฯ มีความสะอาดน่าอยู่
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า
- ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
- การทางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- การรู้จักวางแผนการทางานก่อนการปฏิบัติจริง
- การทางานด้วยความรอบคอบและไม่ประมาท
- ใช้สติในการดาเนินกิจกรรม
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีความรู้ควบคู่คุณธรรม
จริยธรรม
๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ อดทนและมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

๒๑๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม

- ทาให้เกิดความร่วมมือกันในสังคม หมู่คณะนักเรียน นักศึกษา
ทาให้สังคมภายในวิทยาลัย ฯ สะอาดน่าอยู่
๒. เศรษฐกิจ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถนาไปร่วมกับการประกอบอาชีพของตนเองได้
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อวิทยาลัยฯ มีการสืบทอดกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไป
๔. สิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ดีขึ้น
นักเรียน นักศึกษามีสถานที่เรียนที่สะอาดและน่าอยู่
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๑๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑3.....
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ระดับชาติ
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑, ๑.๒,๑.๓

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายลูกเสือวิสามัญดาเนินกิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือวิสามัญมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะและมองเห็นประโยชน์ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเพื่อพัฒนาเยาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ดังนั้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือวิสามัญ
อาทิ เช่ น กิ จ กรรมสวนสนามฯ ในงานพิ ธี ต่ างๆ และกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ลูกเสือฯ ทั้งหมด
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี
๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือกล้าแสดงออก
๕.๔ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ลูกเสือวิสามัญ จานวน ๑๒๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๖.๒.๒ ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ
๖.๒.๓ ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก
๖.๒.๔ ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๒๑๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๒๐

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการ
ต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ลูกเสือ เข้า
ร่วม
กิจกรรม
เกี่ยวกับ
ลูกเสือ
จานวน
๑๒๐ คน

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีลูกเสือ
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............๓,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๓,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙.๒ ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ
๙.๓ ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก
๙.๔ ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ และเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้ทันถ่วงที
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบกติกา
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ

๑. สังคม
พวกเดียวกัน
ด้วยกัน

๒. เศรษฐกิจ

- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
- เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียน

๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัย
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลู ก จิ ต ส านึ ก ก่ อ เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบสิ่ ง แวดล้ อ มในวิ ท ยาลั ย ฯ ขยายผลต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๒๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑4.....
โครงการลูกเสือบริการ
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑, ๑.๒,๑.๓

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายลูกเสือวิสามัญดาเนินกิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือวิสามัญมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะและมองเห็นประโยชน์ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเพื่อพัฒนาเยาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ดังนั้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลู กเสือฯ มีจิตบริการ มีจิต
อาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยจะมีการบูร
ณาการร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี
๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา จิตบริการ
๕.๔ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๕.๕ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน ๑๒๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
๖.๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี
๖.๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา จิตบริการ
๖.๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๖.๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

๒๒๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๒๓

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ลูกเสือ เข้า
ประชุมวางแผนการ
ร่
วมกิจกรรม
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับ
จัดทาตารางและกาหนดการ
ลูกเสือ
ต่าง ๆ
จานวน
ดาเนินการตามโครงการ
๑๒๐ คน
ติดตามผลและรายงานผล

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีลูกเสือ
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๓,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............๓,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เกิดการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
๙.๒ ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี
๙.๓ ลูกเสือมีจิตอาสา จิตบริการ
๙.๔ ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๙.๕ ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง

๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒ เงื่อนไข

๑. ความรู้
๒. คุณธรรม

ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม

- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทางาน
- นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๒๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑5.....
โครงการวันศุกร์พบธรรม
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้ตระหนักถึงความสาคัญตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแก้ ปัญหา การตัดสินใจในการ
เรียน การสอนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความรู้รักสามัคคีที่ดีต่อกัน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงมีนโยบายจัดโครงการ "วันศุกร์พบธรรม" เพื่อนานักเรียน นักศึกษาคณะครู
และบุคลากรสวดมนต์ไหว้พ ระทุกวันศุกร์ เพื่ อเป็นการปลูกฝั งให้นั กเรียน นักศึกษามีความตะหนักถึง เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและความสาคัญทางด้านศาสนามากขึ้นอีกด้วย
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพและได้พัฒนาทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการสามารถเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อตระหนักถึง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความสาคัญของศาสนา
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรนาความรู้ที่ได้รับจากการสวดมนต์ ไปใช้ในการ
เรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมได้
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๒๒๖

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผลและ
สรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา
ครู และบุคลากร
นาความรู้
ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์
ไปใช้ในการเรียน
การสอนด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมได้

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

นักเรียน
นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................๑,๐๐๐..................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๑,๐๐๐............. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระ โครงการวันศุกร์
พบธรรม
๙.๒ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ สามารถนาความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ใน
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุมีผล
- ครู และบุคลากรรู้จักวางแผนในการใช้สื่อประกอบการสอน
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- พร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
- มีสติในการดารงชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม
- ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้ดียิ่งขึ้น
๒. คุณธรรม
- นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษาครู และบุ ค ลากร มี ค วามคิ ด รับ ผิ ด ชอบ มี สติ ในการ
ดารงชีวิตด้วย การมีคุณธรรม จริยธรรม
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๔ มิติ
๑. สังคม
- นาความรู้จากการสวดมนต์ไหว้พระไปเผยแผ่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีทุกคนมีวิถีในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
๒. เศรษฐกิจ - นาความรู้จากการสวดมนต์ไหว้พระมาเพื่อพัฒนาความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทาให้เกิดความซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันมีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันในสังคม
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณ ก่อให้เกิดความรับผิด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑6.....
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อการจัดการศึกษาสาหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือ
สรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจาเป็นต้องดาเนินการ
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงได้จัดทาโครงการ “ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม” เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่ว
ดี รวมทัง้ สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนัก เรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทาความดี
๕.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง
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๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ และคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้า
ความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการต่าง
ๆ
๗.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน
นักศึกษา เข้าเข้า
ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
จานวน ๗๔๐
คน

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
๑
๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............๘,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............๓,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............6,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
๙.๒ มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย
๙.๓ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
๙.๔ มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัย
๙.๕ มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
๙.๖ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

๒๒๙
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๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทางาน
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบกติกา
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒๓๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๓๑
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑7.....
โครงการประชุมวิชาการองค์การ
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีการดาเนินโครงการต่างๆ ของนักศึกษาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง จะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพั ฒ นากิจ การนัก เรียน นัก ศึกษาจึงขออนุ มัติ โครงการนี้ เพื่ อให้มี การประชุ มหารือ งานต่างๆ เกี่ยวกั บ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ทา
๕.๒ เพื่อส่ งเสริมให้นัก เรียน นักศึก ษา เกิดความเข้าใจในคุณ ภาพและประสิท ธิภาพในการจั ดกิจ กรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ
๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม
๕.๔ เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
๕.๕ เพื่อให้สามารถจัดลาดับและรับรองความมีมาตรฐานของการดาเนินงานและขององค์การนักวิชาชีพฯ
๕.๖ เพื่อให้คาแนะนา ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)
๕.๗ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น
๕.๘ เพื่อสรรหาคณะทางานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จานวน ๑๕ คน

๒๓๒
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๒๓๓

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่ อส่ งเสริม ให้นั กเรียน นั กศึก ษา เกิ ดความเข้าใจในคุณ ภาพและประสิท ธิภ าพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
๖.๒.๒ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่มี
ผลงานดีเด่น
๖.๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะรู้จักการทางานเป็นทีม
๖.๒.๔ เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
๖.๒.๕ เพื่อให้คาแนะนา ปรับปรุง พัฒ นาการดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการ
ต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษา
อวท. จานวน
๑๕ คน

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีนักเรียน
นักศึกษา
อวท. เข้า
ร่วม
ประชุม
ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............๒,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............๑,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............๑,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ทา
๙.๒ นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม
๙.๔ นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
๙.๕ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทางาน
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบกติกา
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม
ในการร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุ กคนยอมรับและปฏิ บัติไปในแนวเดี ยวกัน เกิดระเบียบวินั ยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒๓๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๓๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑8.....
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๕

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดาริ และสืบ
สานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การนาพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก การรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจาก
การรุกราน การอนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์พั นธุกรรมพื ช ศึ กษาประเมินพั นธุกรรมพื ชในด้ านต่ างๆ ให้ ทราบ
องค์ ประกอบ คุณสมบั ติ และการใช้ประโยชน์พื ชพรรณสร้างความเข้าใจ ท าให้ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบข้อมู ลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่ว
ประเทศ
ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
การเรียนรู้และ ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
๕.๒ เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
๕.๓ เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน ๕๐๐ คน

๒๓๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๓๗

๖.๒ เชิงคุณภาพ

๖.๒.๑ เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
๖.๒.๒ เพื่อให้ครูบุคลากร นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
๖.๒.๓ เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
จัดทาตารางและกาหนดการ
ต่าง ๆ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
จานวน ๕๐๐ คน

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๕,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๑,๐๐๐…........ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๔,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
๙.๒ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
๙.๓ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทางาน
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ
- เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒๓๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๓๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๑9.....
โครงการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาองค์การฯ
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จะได้รับประสบการณ์จริง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ที่ทันต่อความเจริญ ก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี
ทั้งนี้จะนานักเรียนนักศึกษา อวท. ไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ได้มีการจัดระบบในองค์การฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงขออนุมัติโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษา อวท. ได้ศึกษา
ดูงาน และนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์การฯ ต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพฯ
๕.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ
๕.๔ เพื่อให้สามารถจัดลาดับ รับรองความมีมาตรฐานของการดาเนินงานและขององค์การนักวิชาชีพฯ
๕.๕ เพื่อให้คาแนะนา ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.)
๕.๖ เพื่อสรรหาคณะทางานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จานวน ๑๕ คน

๒๔๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๔๑

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ
๖.๒.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
๖.๒.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ
๖.๖.๔ เพื่อให้สามารถจัดลาดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดาเนินงาน และของ
องค์การนักวิชาชีพฯ
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
จัดทาตารางและกาหนดการต่าง
ๆ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
จานวน ๑๕ คน

ตัวชี้วดั
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
กีฬา ร้อย
ละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............๑๐,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............๕,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............๕,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
๙.๒ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากการเรียนรู้ และวิทยาการใหม่ๆ
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ
๙.๔ นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดลาดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดาเนินงาน และของ
องค์การนักวิชาชีพฯ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทางาน
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม
ในการร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
- สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.20.....
โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๒

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากความห่วงใยประชาชนชาวไทยต่อปัญหายาเสพติดที่กาลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอานวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ประกาศชื่อใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ
TO BE NUMBER ONE โดยทรงเข้าใจวัยรุ่น ทั้งในแง่ของความสาคัญในฐานอนาคต ของประเทศชาติ และ
กลไกการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ฯ จึงทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น การรณรงค์
ในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยกลวิธีสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด
รวมทั้งแสดงพลัง
อย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตด้วยการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาของทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึง่ พายาเสพติด
และ
จัดระบบการบาบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดี
สู่สังคม
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน
และการทะเลาะวิวาท
๕.๒ เพื่อสนับสนุนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารณรงค์และป้องกันสารเสพ
ติด
๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ติดสารเสพติด ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑. เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
จานวน ๕๐๐ คน
๖.๑.๒ บุคลากรในวิทยาลัยฯ
จานวน ๕๔ คน

๒๔๓
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๒๔๔

๖.๒. เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการต่าง
ๆ
๗.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา
เข้า To Be
Number One
จานวน ๕๐๐ คน

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
To Be
Number
One
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๒,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๑,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๑,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ การระบาดของสารเสพติด สื่อลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทในวิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและ
หมดไป
๙.๒ ให้นักเรียน นักศึกษา มองเห็นอันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพติดอีกต่อไป
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา ผู้ตกเป็นทาสสารเสพติด เกิดกาลังใจกล้าแข็ง สามารถเลิกสารเสพติดได้
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒ เงื่อนไข

๑. ความรู้

- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมในการ
ร่วมกิจกรรม
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๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่ าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุ กคนยอมรับและปฏิ บัติไปในแนวเดี ยวกัน เกิดระเบียบวินั ยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๔๕
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.21.....
โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College)
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรม
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๓
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันการศึกษาและครูผู้สอนถูกคาดหวังให้เป็นกลไกสาคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะสามารถแข่งขันในระดับ
สากล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่มีเจตนารมณ์ให้ผู้เรียนมีความเก่ง ดี และ
มีความสุข แต่ท่ามกลางสภาพปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน ผู้คนต่างเร่งรีบในการทางานเพื่อสร้างรายได้
ในการเลี้ยงชีพตนและครอบครัว ทาให้เกิดความเครียดจากการทางาน และในขณะเดียวกันชีวิตของการทางาน
ในองค์กรนั้น แต่ละบุคคลก็ยังมีความต้องการความสุขในขณะทางานอีกด้วย ความสุขในการทางานจึงเป็นเรื่อง
หนึ่งที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต เพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับการทางานในแต่ละวันเป็นจานวนมากจนอาจ
กล่าวได้ว่าการทางานเป็นกิจกรรมหลักของชีวิต
ซึ่งแต่ละคนอาจจะนิยามความสุขของตนเองที่แตกต่างกัน
ออกไป
สถานศึกษามีความตระหนักถึงความจาเป็นต่อการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข เกิดคุณภาพที่ดี ดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมศักยภาพให้กับ
องค์กร โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า
ของบุคคลในองค์กรสู่การเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) โดยมีการพัฒนาระบบบริหารการพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากรในสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและทางานอย่างมี ความสุข สร้างความรู้สึกรักองค์กร รักวิทยาลัย ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีย่อมนามาซึ่งผลิตภาพที่ดี นาไปสู่การประเมินผลงานที่น่าพึงพอใจ และผลลัพธ์สุดท้ายคือ
สามารถผลิตผู้เรียนที่จะเติบโตให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าให้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป สถานศึกษาแห่งความสุขจึง
เป็นแนวปฏิบัติหนึ่งที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณค่าความหมายของการดาเนินชีวิตและการทางาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง รวมถึงสร้างปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรสู่การมีสุขภาวะที่
ยั่งยืน

๒๔๖
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๒๔๗

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้นบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนในสถานศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดีงามอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมภายใต้
สถานศึกษาคุณธรรม
๕.๒ สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมนาความรู้และนาไปสู่ประโยชน์สุขในการดาเนินชีวิตทั้งในระดับ
ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน ๕๔ คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
๖.๒.๒ สถานศึกษามีบรรยากาศแห่งความสุข ทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมมือร่วมใจกันทางานอย่างเต็มความสามารถเกิดคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ บุคลากร
นักเรียน
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
นักศึกษา
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูล
๗.๔ ดาเนินการ
- จัดการอบรม
- จัดกิจกรรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล
๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ของกิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

บรรยากาศใน
การทางาน
วัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นใน
องค์กร

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
งบ
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ..................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๖,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
…….…...๓,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
........…..๓,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ก.ย.
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ มีบรรยากาศในการทางานที่ดี
๙.๒ บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
๙.๓ องค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดี
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑.
ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
พอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
พอประมาณกับเวลา (ตามที่กาหนด)
๒.
ความมีเหตุผล
-ใช้เหตุผลในการตัดสินใจดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
๓.
มีภูมิคุ้มกัน
-คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการคิด การตัดสินใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม การ
งานรวมถึงการดารงชีวิตในปัจจุบัน
๒ เงื่อนไข
๑.
ความรู้ - ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและ
การนาไปใช้
๒.
คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม และสามารถนาไปเผยแพร่ให้กับ
เพื่อนและบุคคลรอบข้าง
๔ มิติ
๑.
สังคม
- เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ทุกคนในสังคมคิดดี ทาดี เป็นสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน
๒.
เศรษฐกิจ - เกิดการแบ่งปัน มีส่วนร่วม
๓.
วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันรู้หน้าที่เกิดความรัก สามัคคี หวงแหนดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ
๔.
สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึก ก่อเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลต่อสิงแวดล้อมใน
ชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
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ลงชื่อ..............................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๔๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒2.....
โครงการธนาคารขยะ
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน

๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๕

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของโรงเรียน สาเหตุเนื่องมานักเรียนมีจานวนมากขึ้น ขยะก็เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการเรียนต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย
จนกระทั่งการกาจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจานวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจานวนนับร้อยล้านตัน
แต่เราสามารถกาจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกาจัดอยู่เป็นจานวนมาก
แม้รัฐบาลจะมีพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่าง
มากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสีย
งบประมาณเป็นจานวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก
รัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสานึกในการทิ้ง
ขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินคาว่า “
ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถ
สร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการ
ประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจานวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผล
ดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๕.๒ เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๕.๓ เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ
๕.๔ เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรือ่ งผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๕ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
๕.๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทาโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
๕.๗ เพื่อนาความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
๕.๘ เพื่อให้ผู้ทาโครงการทุกคนรู้จักการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
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๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน ๕๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
๖.๒.๒ เพื่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพฒ
ั นาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

๗.๑ เส นอโค รงการ คณะผู้บริหาร ครู
เพื่อขออนุมัติ
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วม
๗.๒ ประชุมวางแผน
กิจกรรมโครงการ
การดาเนินงาน
ธนาคารขยะ
๗.๓ จัดทาตารางและ
จ
านวน
๕๐๐ คน
กาหนดการต่าง
ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ
ธนาคารขยะ
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๒,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๑,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๑,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกในเรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๙.๓ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ และสามารถนาขยะมารีไซเคิลได้
๙.๔ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้
๙.๕ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทาโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน
๙.๖ ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๙.๗ ผู้ทาโครงการทุกคนสามารถทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทางานได้

๒๕๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุ กคนยอมรับและปฏิ บัติไปในแนวเดี ยวกัน เกิดระเบียบวิ นั ยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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ลงชื่อ...............................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๕๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒3.....
โครงการช่อสะอาด
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน

๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๕

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เนื่อ งจาก สภาพสังคมปั จ จุ บัน มีปั ญ หาในเรื่ องการทุ จ ริต และการฉ้อ โกง ในทุ กๆหน่ วยงาน หรือแม้แ ต่
ในสถานศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ และก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังของสังคม เพราะการทุจริตอาจทาให้เกิดปัญหา
ทางการเงิน ปัญหาครอบครัว และก่อให้เกิดเป็นปัญหาของสังคม
ดังนั้น ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการช่อสะอาด เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้กับนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นคนดีของสังคม
ต่อไป

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
๕.๒ เพื่อให้ความรู้ และบทลงโทษของการทุจริต
๕.๓ เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาของผลกระทบจากการทุจริต
๕.๔ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ

๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน ๕๐๐ คน

๖.๒ เชิงคุณภาพ

๖.๒.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีของสังคม
๖.๒.๒ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
๖.๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และลดปัญหา
การทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม

๒๕๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

๗.๑ เส นอโค รงการ คณะผู้บริหาร ครู
เพื่อขออนุมัติ
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
นักศึกษา
๗.๒ ประชุมวางแผน
เข้
า
ร่
วมกิจกรรม
การดาเนินงาน
โครงการ
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่างๆ ช่อสะอาด จานวน
๔๐๐ คน
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการช่อ
สะอาด
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............๘,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.............๕,๐๐๐............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๓,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกเรื่องการซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น
๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของผลการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
๙.๔ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหา และผลกระทบทีจ่ ะได้รับจากการทุจริต และฉ้อโกง
๙.๖ กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรูท้ ี่ได้ นามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมที่ดีต่อไป
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
-ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษามีความสุจริต มีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อ
ตนเองและส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม

๒๕๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุ กคนยอมรับและปฏิ บัติไปในแนวเดี ยวกัน เกิดระเบียบวินั ยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประพฤติให้เป็นคนสุจริต
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเกิดความรัก หวง
แหนดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ..........................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๕๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒4.....
โครงการ World Soil Day ๕ ธันวาคม วันดินโลก
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
๔. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี คือ
รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๓,๑.๕
๙. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ ,๔

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย วันดินโลก ถูกกาหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้าน
เศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๖๘ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสาคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรโภชนาการและความ
มั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุที่กาหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมนั้น
สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
ตระหนักถึงพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดน
เฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวัน
ดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้อง
และพัฒนาทรัพยากรดิน
นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
การเกษตร อีกทั้งเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการ
ปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรดิน
๕.๒ เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน
๕.๓ เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน

๒๕๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน ๓๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรดิน
๖.๒.๒ เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่างและรู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน
๖.๒.๓ เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

คณะผู้บริหาร ครู มีผู้เข้าร่วม
เจ้าหน้าที่ นักเรียน กิจกรรม
นักศึกษา เข้าเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา จานวน ๓๐๐
คน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........๕,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...........................................
บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๓,๐๐๐.................
บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๒,๐๐๐.................
บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...........................................
บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
๙.๒ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
๙.๓ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป

๒๕๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการทางาน
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่รว่ มกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒๕๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ...............................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผูพ้ ิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๖๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒5.....
โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึก ลดการทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ นาคทิพย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ด้านที่ ๑
๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
๔. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สุภาพ สามัคคี มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๓
๙. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่๑,๔
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของประเทศ สาเหตุเนื่องมาประชากรมีจานวนมากขึ้น ขยะก็
เพิ่ มขึ้น สิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่ง การกาจัดขยะไม่
สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจานวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจานวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถ
กาจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกาจัดอยู่เป็นจานวนมาก แม้รัฐบาล
จะมีพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก
ทั้ง ทางด้ านทัศนวิสั ย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็ นปั ญ หาขยะ ถึง แม้ว่าในปี หนึ่ง ๆ ประเทศจะต้อ งเสี ย
งบประมาณเป็นจานวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญ หาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาด
จิตสานึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
เพราะพอได้ยินคาว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นความสาคัญใน
การปลูกจิตสานึกนักเรียน นักศึกษาในการลดการทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ สามารถนากลับมา
หมุ น เวี ย นเข้ า กระบวนการผลิ ต เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใหม่ ไ ด้ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น การประหยั ด ทรั พ ยากรและเงิ น
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจานวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป
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๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกลดการทิ้งขยะทั้งภายในภายนอกวิทยาลัยฯ
๕.๒ เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๕.๓ เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
๕.๕ เพื่อให้ผู้ทาโครงการทุกคนรู้จักการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทางาน

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน ๒๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
๖.๒.๒ เพื่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพฒ
ั นาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑

เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ

๗.๒

ประชุม
วางแผนการ
ดาเนินงาน

๗.๓

จัดทาตาราง
และหนดการ
ต่าง ๆ

๗.๔

ดาเนินการ
ตามโครงการ

๗.๕

ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

คณะ
ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่
นักเรียน
นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ
ธนาคารขยะ
จานวน ๗๔๐
คน

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ
ธนาคารขยะ
ร้อยละ ๗๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............๓,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..............๓,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๒๖๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกในเรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๙.๓ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ และสามารถนาขยะมารีไซเคิลได้
๙.๔ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบอกแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาได้
๙.๕ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทาโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
๙.๖ ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๙.๗ ผู้ทาโครงการทุกคนสามารถทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทางานได้
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
- ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น
- รู้จักสิทธิและทาหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
๒. คุณธรรม - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน
- นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม
๔ มิติ
๑. สังคม - สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ทุ กคนยอมรับและปฏิ บัติไปในแนวเดี ยวกัน เกิดระเบียบวินั ยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เกิดสานึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
๒. เศรษฐกิจ - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ตั้งใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน
๓. วัฒนธรรม - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒๖๓
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ลงชื่อ...............................................
(นายภาคภูมิ นาคทิพย์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๖๔
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒6.....
โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓ ,๓.๗
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่
ด้านที่
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ -

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การใช้ชีวิตในวิท ยาลัย เป็ นช่วงที่มี ความสาคัญ ต่ อชีวิตการเป็ นนั กเรียนนั กศึก ษา การปรับ ตัวให้
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมทั้งในด้านการเรียน การคบเพื่อน หรือด้านชีวิตความเป็นอยู่นั้น
พบว่า นักเรียนนักศึกษามักประสบปัญหาในการปรับตัว เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต อาจนามาซึ่ง ปัญ หาและการสูญ เสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า
เช่น ปัญ หาการทาร้ายตนเอง การทาร้ายบุคคลอื่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียด หรือ
ภาวะจิตใจที่สับสนไม่ได้รับการเอาใจใส่ จึงทาให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจเหล่านี้ กลุ่มบุคคลที่ประสบ
ภาวะนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยเรียน ดังนั้นงานครูที่ปรึกษาจึงเล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะ
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทาโครงการอบรมครูที่ปรึกษาขึ้น เนื่องจากเห็นว่าบทบาทของ
ครูที่ ป รึกษา นอกจากการสอนทางวิชาการแล้ว อีก บทบาทหนึ่ งที่ ส าคัญ และมี คุณ ค่ายิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
นักเรียนนักศึกษา คือการเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม เป็นผู้ให้คาปรึกษา คอยส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด และ
มีทิศทางชีวิตที่สร้างสรรค์ โครงการอบรมครูที่ปรึกษาเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิ ค ทั ก ษะต่ างๆ ในการให้ คาปรึก ษาแก่ นั กเรียนนั ก ศึก ษาเพื่ อ จะได้ น าความรู้ที่ ได้ รับ ไปใช้ ในการให้
คาปรึกษาได้อย่างถูกหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา
๕.๒ เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
๕.๓ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการให้คาปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา
๕.๔ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการดาเนินชีวิตในสถานศึกษาได้อย่างเป็นสุข

๒๖๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๖๖

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูที่ปรึกษาทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน ๓๕ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา
๖.๒.๒ เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๓ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการให้คาปรึกษาแก่ครูที่
ปรึกษา
๖.๒.๔ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการดาเนินชีวิตในสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นสุข
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครูที่ปรึกษาปฏิบัติ
ครูที่ปรึกษา
หน้าที่ตามบทบาทต่อ
วิทยาลัยสารพัด
นักเรียนนักศึกษาได้เป็น ช่างปราจีนบุรี
อย่างดี
นาเทคนิคและ
ทักษะมาปฏิบัติ
กับเด็กนักเรียน

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๕,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๒,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๓,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา
๙.๒ ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษาได้

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
ความดูแล
๓. มีภูมิคุ้มกัน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม

- พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
- ครูที่ปรึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดจนพฤติกรรมของเรียนใน
- สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้
- การดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา
- นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
- ครูและนักเรียนมีการพบปะพูดคุยมากขึ้น
- นักเรียนนักศึกษาเรียนจบและมีงานทา
- เกิดวัฒนธรรมในการดูแลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนักศึกษาและครูอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๖๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒7.....
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑๐
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ ๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการทาหน้าที่ครูที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจให้ครูที่ปรึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะมี คู่มือ
ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนนักศึกษา
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา
๕.๒ เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
๕.๓ เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
คู่มือครูที่ปรึกษาจานวน ๕๐ เล่ม
๖.๒ เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทต่อนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

๒๖๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่ อ
ขออนุมัติ
คู่มือครูที่ปรึกษา
๗.๒ ประชุมวางแผนการ จานวน ๕๐
เล่ม
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท
ต่อนักเรียน
นักศึกษาได้
เป็นอย่างดี

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๔,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............๔,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................... บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ครูที่ปรึกษามีคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่
๙.๒ ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษาได้
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
๓. มีภูมิคุ้มกัน
๒ เงื่อนไข
๑.
๒.
๔ มิติ
๑.
๒.
๓.
๔.

พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
ครูที่ปรึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดจน
พฤติกรรมของเรียนในความดูแล
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้

ความรู้
คุณธรรม

การดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา
นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

ครูและนักเรียนมีการพบปะพูดคุยมากขึ้น
นักเรียนนักศึกษาเรียนจบและมีงานทา
เกิดวัฒนธรรมในการดูแลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
นักเรียนนักศึกษาและครูอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

๒๖๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

\

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๗๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๗๑

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒8.....
โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ ๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทากิจกรรมโฮมรูมเป็นแนวทางสาหรับครูที่ปรึกษา เพื่ออบรมนักเรียนนักศึกษาในช่วงเวลา โฮมรูม หรือ
สอดแทรกระหว่างการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชา ซึ่งมีสาระสาคัญที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและพัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อจะได้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษาได้มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันและได้ดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
๕.๒ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและพัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จานวน ๗๑๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน ๕๔๗ คน
๖.๒.๒ นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน ๑๖๙ คน

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผน
การดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี จานวน
๗๐๐ คน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน
นักศึกษา
ได้พบครู
ที่ปรึกษา
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,๐๐๐ บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............3,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียนนักศึกษากล้าขอคาปรึกษาจากครูที่ปรึกษามากขึ้น
๙.๒ นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ- พอประมาณกับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
- พอประมาณกับระยะเวลาในการดาเนินโครงการ (ระยะเวลาที่กาหนด)
- พอประมาณกับวัสดุที่มีอยู่แล้ว
๒. ความมีเหตุผล - นักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรมจากครูที่ปรึกษา
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียนนักศึกษามีที่พึ่ง ได้ปรึกษาพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษา
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- ความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน
- ความรู้ที่ครูได้ทาการอบรมในแต่ละครั้งที่พบกัน
๒. คุณธรรม
- ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ทางานร่วมกับผู้อื่น ความเสียสละ ภาวะผู้นา

๒๗๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
ประเทศมั่นคง
๓. วัฒนธรรม

- การวางแผน และความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตประจาวัน
- เมื่อนักเรียนมีความสามารถบริหารจัดการได้ดี ทาให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและ

- เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
- สร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่ มกันที่เป็นระบบระเบียบสืบทอด
๔. สิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน
- ความพอเพียงจะไม่ทาให้เกิดการเบียดเบียนสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ แบบสัมภาษณ์
๑๑.๒ แบบสอบถาม
๑๑.๓ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๔ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๗๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๒9.....
โครงการประชุมผู้ปกครอง
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ


๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ -

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเป็นจานวน
มากซึ่งพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่นชุมชนและสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึง
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไปพร้อมกับนักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม อันจะเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนความสาเร็จทางการเรีย นของนักเรียนนักศึกษาใหม่ด้วยการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และ
ประชุมผู้ปกครอง ดังกล่าว

๕.วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานกฎระเบียบและระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ
๕.๒ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ทาความรู้จักกับผู้บริหารบุคลากรหน่วยงานของวิทยาลัยฯ ที่
ต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระยะแรก
๕.๓ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักศึกษาในความปกครอง

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน ๕๕๐ คน
๖.๑.๒ ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้ปรับตัวก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบกฎระเบียบและการขอใช้บริการจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
๖.๒.๓ ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาได้เรียนจน
ประสบความสาเร็จได้

๒๗๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการตาม
โครงการ
ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี
- ประชาชนผู้เข้าใช้
บริการ

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๑๘,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.....................................
บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...........๓,๐๐๐..............
บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...........๑๕,๐๐๐...........
บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .....................................
บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานของวิทยาลัยฯอย่างถูกต้อง
๙.๓ นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ได้
๙.๔ ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาในความปกครองได้

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
- เพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษา
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- ใช้หลักธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

๒๗๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม
- เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ
๒. เศรษฐกิจ
- เกิดเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
- สถานศึกษามีการจัดงานเป็นระบบ
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๗๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.30.....
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน/เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑,๓.๓
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ -

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาสาคัญต่อการจัดการศึกษาที่ต้องเร่งป้องกันและ
แก้ไข ทางวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงปัญหาการออกกลางคัน จาเป็นต้องหามาตรการเพื่อเข้ามาลดปัญหาเหล่านี้ด้วย
การต้องรู้จักผู้เรียน สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้เรียนแล้วนาข้อมูลที่ได้ทราบมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติ
ผู้เรียน เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น อีกทั้งยังสามารถนามาแก้ปัญหา การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา
ตลอดจนการพิ จารณาให้ ความช่ วยเหลื อ นั กศึ กษาที่ มี ปั ญ หาให้ ได้ ผล โดยต้ องอาศั ย ความร่วมมื อของทุ กฝ่ าย
โดยเฉพาะครอบครัวของนั กศึกษา นอกจากนี้ การได้ รั บข้ อมู ลที่ ถู กต้องก็ มี ส่ วนส าคั ญ ที่ จะช่ วยให้ การให้ ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมและเศรษฐกิจของนักศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักศึกษาและผู้ปกครอง
๕.๒ เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ การดารงชีวิตในสภาพจริง ของนักศึกษา
๕.๓ เพื่อการจัดทาแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลของผู้เรียนทุกระดับชั้นปี
๕.๔ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๕ เพื่อทราบปัญหาความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของนักเรียนนักศึกษา นามาแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริม
ได้อย่างถูกวิธี
๕.๖ ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จานวน ๗๑๖ คน

๒๗๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๖.๒.๒ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไข ทาให้ปัญหาในด้านต่างๆ ของนักศึกษาน้อยลง
๖.๒.๓ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการตาม
โครงการ
ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี จานวน
๗๐๐ คน

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครูออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน
นักศึกษา
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๑๐,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...........๕,๐๐๐…........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...........๕,๐๐๐…........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
๙.๒ ปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษาลดลง
๙.๓ ทราบข้อมูลความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา
๙.๔ ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียน
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
ผู้ เกี่ ย วข้ องรั บ ทราบปั ญ หาและช่ วยแก้ ไขท าให้ ปั ญ หาในด้ านต่ างๆ ของ
นักศึกษาน้อยลง
๓. มีภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการออก
กลางคัน

๒๗๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
ได้รับทราบข้อมูลและความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษา
๒. คุณธรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักศึกษาและผู้ปกครอง
๔ มิติ
๑. สังคม
นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
๒. เศรษฐกิจ วิทยาลัยฯทราบปัญหาและช่วยแก้ไขทาให้ปัญหาในด้านต่างๆ ของนักศึกษา
๓. วัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา มีการจัดงานเป็นระบบ
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๗๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓1.....
โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๓
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ด้านที่ ๑.๑
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ - แผนที่ -

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ ความสาคัญ กับ การปฏิ รูปการศึก ษา เพื่ อเป็ นเครื่องมือสาคัญ ในการพั ฒนาและยกระดั บ
คุ ณ ภาพคนในสั งคม สิ่ ง ส าคั ญ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาประการหนึ่ ง คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครูให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
งานครู ที่ ป รึก ษา ฝ่ ายพั ฒ นากิจ การนั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลัย สารพั ด ช่า งปราจี น บุ รีจึง จัด ให้ มี
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพื่อให้ครูผู้สอนสอนผู้เป็นที่น่าศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและ
สังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน
อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลาดับ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณ ภาพของนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้าง
ค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทาความดีต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและกาลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๕.๒ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
๕.๓ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ”
๕.๔ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทาความดี

๒๘๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน ๓๕ คน
๖.๑.๒ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จานวน ๗๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษา
๖.๒.๒ นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน ๖๐๐ คน
๖.๒.๓ นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน ๑๐๐ คน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของกิจกรรม
ครูผู้สอนวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ได้รับการคัดเลือกจาก
นักเรียน นักศึกษาให้ได้
เป็นครูดีในดวงใน

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครู และ
นักเรียน
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๕,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๑,๐๐๐….......... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๔,๐๐๐….......... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ครูมีขวัญและกาลังใจในการพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพ
๙.๒ มีครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ- พอประมาณกับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
- พอประมาณกับระยะเวลาในการดาเนินโครงการ (ระยะเวลาที่กาหนด)
- พอประมาณกับวัสดุที่มีอยู่แล้ว
๒. ความมีเหตุผล - มีครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษา
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียนนักศึกษามีที่พึ่ง ได้ปรึกษาพบปะพูดคุยกับครูผู้สอน

๒๘๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
ประเทศมั่นคง
๓. วัฒนธรรม

- ความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น
- ความรูท้ ี่ครูมีนามาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา
- ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ทางานร่วมกับผู้อื่น ความเสียสละ ภาวะผู้นา
- การวางแผน และความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตประจาวัน
- เมื่อนักเรียนมีความสามารถบริหารจัดการได้ดี ทาให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและ

- เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
- สร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่ มกันที่เป็นระบบระเบียบสืบทอด
๔. สิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน
- ความพอเพียงจะไม่ทาให้เกิดการเบียดเบียนสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๘๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓2.....
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจาปี
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดทาโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี สาหรับนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญในการรักษาสุขภาพ และเฝ้าระวังในการเกิดโรค ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ให้นักเรียนนักศึกษามีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมในการเรียน ก็จะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจาปีแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๕.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการดูแลสุขภาพที่ดีและทั่วถึง
๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ๕๕๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสุขภาพที่ดี
๖.๒.๒ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒๘๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๘๔

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔

๗.๕

กิจกรรม
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพัน
ธ์แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการตรวจ
สุขภาพ
ประจาปี
ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษา
ทุกคนมี
สุขภาพที่
ดี

นักเรียน
นักศึกษา
ทุกคน
ได้รับการ
ตรวจ
สุขภาพ
ประจาปี
๕๕๐ คน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค

ม.ค

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น) รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๒,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
....................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...............๑,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...............๑,๐๐๐………… บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ………………………………… บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
๙.๒ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกคน
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ
๒. ความมีเหตุผล
นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
๓. มีภูมิคุ้มกัน
ได้รับรู้ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกคน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
เพื่อ ให้ นัก เรียนนั กศึ กษา มี สุข ภาพพลานามัย ที่ดี ทั้ง ทางร่างกายและจิตใจเพื่ อให้
นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
๒. คุณธรรม เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจตนเองในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม
สังคม คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านาน จนมีความรู้สึกว่า
เป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน บรรทัดฐาน ทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัย ทั้งด้าน
กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒. เศรษฐกิจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อสถานศึกษา
๔. สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกในการใช้ชีวิตร่วมกันในสถานศึกษา
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๑๑.๒ ผลการตรวจวิเคราะห์จากการตรวจสุขภาพ
๑๑.๓ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..............................................
(นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๘๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓3.....
โครงการสวัสดิการพยาบาล
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ
เวชภัณฑ์ใช้ในงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีจานวนน้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่มีจานวนมากขึ้น เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของห้องพยาบาลและอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเป็นการให้บริการแก่
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาอย่างเพียงพอ
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา
๕.๒ เพื่อให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๕๕๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการอย่างเพียงพอ
๖.๒.๒ มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒๘๖
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๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑

เสนอโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ผลผลิต ตัวชี้วัด
ของ
ของ
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
กิจกรรม กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มี
นักเรียน
เวชภัณฑ์ นักศึกษา
ที่มี
ของ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
คุณภาพ วิทยาลัย
กรรมการ
และได้
สารพัด
ช่าง
๗.๓ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐาน
ปราจี
นบุรี
แจ้งนักศึกษา
๖๕๐ คน
มี
๗.๔ ดาเนินการ
เวชภัณฑ์
จัดการจัดซื้อ
เพียงพอ
และจ่ายแจก
ต่อการใช้
งาน
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๒๐,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............๒๐,๐๐๐.......... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ………………………………… บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ มีเวชภัณฑ์พยาบาลเพียงพอต่อความต้องการ
๙.๒ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ
พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
๒. ความมีเหตุผล
เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน
นักศึกษาเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๓. มีภูมิคุ้มกัน
เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๒๘๗
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๒ เงือ่ นไข
๑. ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๒. คุณธรรม
เป็นการช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษา
๔ มิติ
๑. สังคม
สังคม คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านาน จนมีความรู้สึกว่า
เป็น พวกเดี ยวกัน โดยมี ภ าษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถี ทางในการด ารงชีวิตร่วมกั นเป็ นแบบอย่าง
เดียวกัน บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ
สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒. เศรษฐกิจ มีความคิด ความรับผิดชอบ มีความมัธยัสถ์ในการใช้บริการ
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน
๔. สิ่งแวดล้อม
มีจิตสานึกที่ดีต่อความรับผิดชอบตนเองในวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..............................................
(นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๘๘
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓4.....
โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้าดื่ม
๑.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๒
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๕
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๔
๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อาหาร และน้าดื่ม จัดเป็นสิ่งบริโภคที่มีจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ยิ่งในช่วงวัยรุ่น หรือวัย
เรียน ที่ร่างกายมีความเจริญเติบโต อีกทั้งพัฒนาการทางด้านสมองก็เป็นช่วงที่ต้องการการเสริมสร้าง และการ
บารุง ด้วยโภชการทางด้านอาหาร จึงควรให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการเลือกบริโภคอาหารและน้าดื่ม ที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งสถานที่ บริเวณที่ใช้ในการประกอบอาหารก็จัดว่ามีความสาคัญ อย่างยิ่ง ที่จะส่ง ผลให้
อาหาร และน้าดื่มนั้นมีความสะอาด ปลอดภัยตามหลักทางด้านสาธารณูปโภค
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสะอาดแก่สถานที่ และเครื่องกรองน้าดื่ม อีกทั้งยั งเป็นการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ และสถานที่ในการประกอบอาหาร ที่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใช้บริการอยู่
สม่าเสมอทุกวัน ให้มีความปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐานด้านสาธารณูปโภค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการจัดดาเนินโครงการสวัสดิการโรงอาหาร ร้านค้า และน้าดื่ม
ขึ้น เพื่อทาการซ่อมบารุงอาคารโรงอาหารและการทาความสะอาด ตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้าดื่มทุกตัว
ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งคานึงถึงการก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
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๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด ปลอดภัย
๕.๒ เพื่อเป็นการซ่อมบารุง และตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้า และอาคารโรงอาหาร เพื่อการ
ปรับปรุง
๕.๓ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านที่ ๒
๕.๔ เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๕
๕.๕ เพื่อให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้อ ๓
๕.๖ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๔
๕.๗ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๕.๘ เพื่อให้รสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียงด้านที่ ๔
๕.๙ เพื่อให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๕.๑๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใช้อาคารโรงอาหารและเครื่องกรองน้าดื่ม ที่สะอาด
ปลอดภัย ร้อยละ ๘๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ใช้อาคารโรงอาหาร และเครื่องกรองน้าดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑

เสนอโครงการ

๗.๒

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ

๗.๓

ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา

๗.๔

ดาเนินการจัด
ปรับปรุง พัฒนา

๗.๕

ประเมินผลและ
สรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
มี วัสดุ
ครุภัณฑ์
ที่มี
คุณภาพ
และได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
๖๕๐ คน
มีวัสดุ
ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อ
การใช้งาน

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๙๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ  รายได้
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๑๐,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๑๐,๐๐๐.......... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้สถานที่โรงอาหาร ร้านค้า และเครื่องกรองน้าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย
๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการปรับปรุง ซ่อมแซม
ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการดูแลใส่ใจ ด้านความสะอาด ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค
บริโภค
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
๒. ความมีเหตุผล
- มีการวางแผนการทางาน
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย
- การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๒. คุณธรรม
- มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
๔ มิติ
๑. สังคม
- การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
๒. เศรษฐกิจ
- เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สิ่งแวดล้อม
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๒๙๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ........................................
(นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๙๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓5.....
โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี
๑.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๒
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๕
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๕
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เพื่ อ เป็ น การตอบสนองตามมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี สุ ข นิ สั ย สุ ภ าพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา
ดังนั้ นเพื่อ เป็นการรองรับ ปัญ หาที่เกิ ดขึ้น ฝ่ายกิจ กรรมพั ฒ นานักเรียน นักศึกษา งานสวัส ดิก ารนัก เรีย น
นักศึกษา จึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี
การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างต่อไป

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
๕.๒ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจในการดาเนินชีวิต
๕.๓ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
๕.๔ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านที่ ๒
๕.๕ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๕
๕.๖ เพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ข้อ ๕
๕.๗ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕.๘ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๕.๙ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียงด้านที่ ๑
๕.๑๐ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๕.๑๑ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๒๙๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ ๑๐๐
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับค่าชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ ๙๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุกคนได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุ
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับบริการในการประกันอุบัติเหตุทุกคน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑

เสนอโครงการ

๗.๒

แต่งตัง้ คาสั่ง
กรรมการ

๗.๓

ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา

๗.๔

ดาเนินการจัดทา
ประกันอุบัติเหตุหมู่

๗.๕

ประเมินผลและ
สรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

มีการ
ประกัน
อุบัติเหตุหมู่
แก่นักเรียน
นักศึกษา
และ
บุคลากร
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี

นักเรียน
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
๖๕๐ คน
ได้รับการ
คุ้มครอง
จากประกัน
อุบัติเหตุหมู่

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินเงินงบประมาณ รายได้
 ดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๑,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...............๑,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
………………………………... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ คณะ
๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตนเอง

๒๙๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
พอประมาณกับงบประมาณ
พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
๒. ความมีเหตุผล
มีการวางแผนการทางาน
๓. มีภูมิคุ้มกัน
นักเรียน นักศึกษาได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุหมู่
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
สิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์
การดูแลตัวเอง เพื่อลดอุบัติเหตุ
๒. คุณธรรม
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
๔ มิติ
๑. สังคม
การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
๒. เศรษฐกิจ
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สิ่งแวดล้อม
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ........................................
(นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๙๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓6.....
โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๑.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๓
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๕
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๕
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี : สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันเรื่องการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยเป็น “วาระ
แห่งชาติ” การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นหนึ่งในนโยบาย เป็นเรื่องการควรสร้างจิตสานึกแก่ ทุกเพศ
ทุกวัย ในประเทศชาติ
ดังนั้น เพื่ อเป็ นการรองรับนโยบายดั งกล่ าว ฝ่ ายกิจกรรมพั ฒ นานั กเรียน นัก ศึกษา งานสวัสดิก าร
นักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก จากภายในวิทยาลัยฯ สู่สังคมภายนอก
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในด้านการกาจัดขยะต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิดลักษณะนิสัยลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๕.๒ เพื่อเป็นลดปัญหาขยะพลาสติกภายในวิทยาลัยฯ
๕.๓ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านที่ ๒
๕.๔ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๕
๕.๕ เพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้อ ๕
๕.๖ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน ๒ ด้านที่ ๔
๕.๗ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๕.๘ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียงด้านที่ ๑
๕.๙ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
๕.๑๐ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๒๙๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ร้อยละ ๘๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุกคนลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔

๗.๕

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
เสนอโครงการ มีลดการ
ใช้
ผลิตภัณฑ์
แต่งตั้งคาสั่ง
พลาสติก
กรรมการ
ของ
ประชาสัมพันธ์ นักเรียน
แจ้งนักศึกษา นักศึกษา
และ
บุคลากร
ดาเนินการ
รณรงค์ลดการ วิทยาลัย
สารพัด
ใช้ผลิตภัณฑ์
ช่าง
พลาสติก
ปราจีนบุรี
ประเมินผล
และสรุปผล
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ตัวชี้วดั
ของ
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นักเรียน
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย
สารพัด
ช่าง
ปราจีนบุรี
ร้อยละ
๘๐ ลด
การใช้
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน เงินงบประมาณ  รายได้
งบดาเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๒,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๒,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เกิดความตะหนักถึงผลเสียของผลิตภัณฑ์พลาสติก
๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

๒๙๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณ กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินการ
พอประมาณกับงบประมาณ
พอประมาณกับเวลาตามกาหนด
๒. ความมีเหตุผล
มีการวางแผนการทางาน
๓. มีภูมิคุ้มกัน
นักเรียน นักศึกษาใช้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
ประโยชน์และโทษของพลาสติก
การรณรงค์ลดการให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๒. คุณธรรม
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
๔ มิติ
๑. สังคม
การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม
๒. เศรษฐกิจ
เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สิ่งแวดล้อม
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ........................................
(นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๒๙๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒๙๙

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓7.....
โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
๑. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสรี เสนชู
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๙,๑๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑ , ๓.๒
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการโรงเรี ย นสอดคล้ อ งคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรมวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี : สุ ภ าพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เร่งพัฒ นาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ในด้านทักษะวิชาชีพ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ จึงจัดโครงการอาชีวะศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการให้บริการ
แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อออกให้บริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน
วิชาชีพ
๕.๒ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม
๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ มีประชาชนเข้ารับการบริการจานวนไม่ต่ากว่า ๒๐๐ คน
๖.๑.๒ มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า ๑๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน
๖.๒.๒. ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

เสนอโครงการเพื่อขอ - นักเรียน นักศึกษา
อนุมัติ
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี
ประชุมวางแผนการ
ประชาชนผู
้เข้าใช้
ดาเนินงาน
บริการ
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการตาม
โครงการ
ติดตามผลและ
รายงานผล

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน
นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ งบตามนโยบาย สอศ.
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............- ............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
............-............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............-............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............-............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ............-............ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้การบริการและเป็นการฝึกอาชีพ
๙.๒ ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ
๙.๓ นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา จิตบริการ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
- พอประมาณกับระยะเวลาในการดาเนินโครงการ (ระยะเวลาที่กาหนด)
- พอประมาณกับวัสดุที่มีอยู่แล้ว
๒. ความมีเหตุผล - นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกในการเรียน
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียนมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- ความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น
- นาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
๒. คุณธรรม
- ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ทางานร่วมกับผู้อื่น ความเสียสละ ภาวะผู้นา

๓๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
ประเทศมั่นคง
๓. วัฒนธรรม

- การวางแผน และความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตประจาวัน
- เมื่อนักเรียนมีความสามารถบริหารจัดการได้ดี ทาให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและ

- เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
- สร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่ มกันที่เป็นระบบระเบียบสืบทอด
๔. สิ่งแวดล้อม
- เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน
- ความพอเพียงจะไม่ทาให้เกิดการเบียดเบียนสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..........................................................
(นายเสรี เสนชู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร )
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๐๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓8.....
โครงการอาชีวะอาสา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสรี เสนชู
หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๙,๑๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑ , ๓.๒
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุ ณธรรมอัตลักษณ์ คุณ ธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพั ดช่างปราจีนบุรี ได้ รับนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
ดาเนินโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ตามโครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ออกให้บริการประชาชนในเทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนขึ้น โดยการจัดครูและนักศึกษาแผนก
ช่างยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการซ่อมยานพาหนะที่ใช้เดินทาง และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ตามจุดสาคัญในจังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
5. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้บริการซ่อมยานพาหนะให้กับประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์
๕.๒ เพื่อคอยอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์
๕.๓ เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ มีประชาชนเข้ารับการบริการจานวนไม่ต่ากว่า ๒๐๐ คน
๖.๑.๒ มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า ๑๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ บริการอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๖.๒.๒ บริการซ่อมยานพาหนะให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

๓๐๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการตาม
โครงการ
ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี
- ประชาชนผู้เข้าใช้
บริการ

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ งบตามนโยบาย สอศ.
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............-............ บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
............-............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............-............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............-............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ............-............ บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
๙.๒ ประชาชนที่เข้ารับบริการมียานพาหนะที่ใช้เดินทางได้ปลอดภัย
๙.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของวิทยาลัยฯ ในแต่ละโครงการ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน
- เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- ใช้ของอย่างคุ้มค่า
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จริง
๒. คุณธรรม
- นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ
- นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
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๔ มิติ
๑. สังคม
- เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี
๒. เศรษฐกิจ
- ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
- สามารถนาของที่เสียชารุดกลับมาใช้ใหม่
๓. วัฒนธรรม
- เกิดความรักความสามัคคี
- เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีอาชีพอยู่ดีมีสุข
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..........................................................
(นายเสรี เสนชู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร )
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๓9.....
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสรี เสนชู
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๙ , ๑๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑ , ๓.๒
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คณ
ุ ธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มี
วินัย

๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดย
ให้สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้รู้
วิธีการใช้ การดูแลรักษาสามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในระยะที่ ๑ และ ๒ จึงดาเนินการปรับรูปแบบการดาเนินงานและบทบาทของศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความสาคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน
รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และการสร้าง
เครือข่ายช่างชุมชน ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอด
ความรู้ โดยมีสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่ง
เป็นสถานศึ กษาในสังกัด ดาเนินงานตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในเขต
พื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี
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๓๐๖

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ ผลต่อประชาชน
๕.๑.๑ ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชนเพื่อให้รู้ วิธีการใช้ การดูแล รักษา และ
พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ได้รับความเสียหาย
๕.๑.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
๕.๑.๓ ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืด อายุก ารใช้ง านเครื่อ งมื อเครื่อ งจั กรที่ ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
๕.๑.๔ ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
๕.๒ ผลต่อนักเรียน นักศึกษา
๕.๒.๑ เพิ่มประสบการณ์ และความเชื่อมั่นให้ กับนั กเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิ บัติงานใน
ชุมชน
๕.๒.๒ สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ
มี ป ระสบการณ์ มี ส มรรถนะและความพร้ อ ม สร้า งช่ อ งทางในการประกอบอาชี พ อิ ส ระ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๕.๓ ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
๕.๓.๑ ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุก าร
ใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
๕.๓.๒ ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า
๕.๓.๓ ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีม
ช่างซ่อมประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจา เทศบาล/อบต. ตามจานวนที่ได้รับมอบหมาย
๖.๑.๒ พื้นที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง ตามจานวนที่ได้รับมอบหมาย
๖.๑.๓ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวัน
ของครัวเรือน จานวน ๔๐๐ รายการ
๖.๑.๔ ช่างชุมชน จานวน ๕ คน
๖.๑.๕ ประชาชนผู้รับบริการ จานวน ๒๐๐ คน
๖.๑.๖ นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์ จานวน ๔๐ คน
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๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ประสิท ธิภาพของเครื่องมื อเครื่องจักรที่ ใช้ ในการประกอบอาชีพ เครื่อ งมื ออุ ปกรณ์
ดารงชีวิ ตประจ าวัน ของครัว เรือ นซึ่ งจะสนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการ
ดารงชีวิตของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
๖.๒.๒ ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
๖.๒.๓ ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
๖.๒.๔ ประสิทธิภ าพกระบวนการผลิตของผลิต ภัณ ฑ์ ชุมชน พั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ชุ มชน สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
สินค้าเบื้องต้น
๖.๒.๕ นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
๖.๒.๖ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา
ให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

นักเรียน
๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
นักศึกษา
๗.๒
ประชุมวางแผนการ
จานวน ๔๐
ดาเนินงาน
คน
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการ ประชาชนที่ได้รับ
ต่าง ๆ
การบริหาร
๗.๔
ดาเนินการตามโครงการ
จานวน ๒๐๐
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล
คน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้เข้าใช้บริการ
เกิดความพึง
พอใจร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
งบ
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ......งบประมาณ สอศ.....
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............-............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
............-............. บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............- ............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............- ............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ............-............. บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๓๐๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ช่ างชุ มชน ๕ คน ประชาชนผู้ รั บบริ การ ๒๐๐ คน ในเขตพื้ นที่ ที่ ได้ รั บมอบหมาย จั งหวั ด
ปราจีนบุรี ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบารุ งเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ต่ากว่า ๔๐๐ รายการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้
เทคโนโลยี และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
๙.๒ มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย
๙.๓ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๐ คน มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
๙.๔ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน
- เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษา
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- ใช้ของอย่างคุ้มค่า
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จริง
๒. คุณธรรม
- นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ
- นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
๔ มิติ
๑. สังคม
- เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีทาง
ในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี
๒. เศรษฐกิจ
- ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
- สามารถนาของที่เสียชารุดกลับมาใช้ใหม่
๓. วัฒนธรรม - เกิดความรักความสามัคคี
- เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรู้สึกรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓๐๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ..........................................................
(นายเสรี เสนชู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร )
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๐๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.40.....
โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสรี เสนชู
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๙ , ๑๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑ , ๓.๒
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มี
วินัย

๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้มีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรีย นโดยประกอบด้ วยกิ จกรรมต่ างๆ ตามระดับ ช่ วงชั้น ปี และการจั ดการเรีย นการสอนของแผนกวิ ช า
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เน้นให้ผู้เรียนเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านต่าง ๆใน
ชีวิตประจาวัน
เพื่อ เป็น การฝึก ทักษะประสบการณ์ ทางวิชาชีพ ตามแหล่ งเรีย นรู้ต่าง ๆ และเสริมสร้างคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมด้ า นการเสี ย สละ การมี จิ ต อาสา ความสามั ค คี ตลอดจนการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน
หน่วยงานภายนอก ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทาโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนอันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และแสดงศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม
๕.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ รักชุมชน และมีจิตอาสา
๕.๓ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชุน

๓๑๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ประชาชนผู้รับบริการ จานวน ๒๐๐ คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์ จานวน ๒๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ ประสิท ธิภาพของเครื่องมื อเครื่องจักรที่ ใช้ ในการประกอบอาชีพ เครื่อ งมื ออุ ปกรณ์
ดารงชีวิ ตประจ าวัน ของครัว เรือ นซึ่ งจะสนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการ
ดารงชีวิตของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
๖.๒.๒ ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
๖.๒.๓ นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
๖.๒.๔ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา
ให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

กิจกรรม
เสน อโครงการเพื่ อข อ
อนุมัติ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลและรายงาน
ผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
จานวน ๒๐
คน
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริหาร
จานวน ๒๐๐
คน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้เข้าใช้
บริการเกิด
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
งบ
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๑๒,๐๐๐............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๔,๐๐๐............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
............๘,๐๐๐............. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๓๑๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนผู้รับบริการ ๒๐๐ คน ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความรู้พัฒนาทักษะในการ
ใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ และได้รับการบริการซ่อมบารุงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๙.๒ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๐ คน มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
๙.๓ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน
- เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษา
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- ใช้ของอย่างคุ้มค่า
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จริง
๒. คุณธรรม
- นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ
- นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
๔ มิติ
๑. สังคม
- เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทาง
ในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี
๒. เศรษฐกิจ
- ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
- สามารถนาของที่เสียชารุดกลับมาใช้ใหม่
๓. วัฒนธรรม - เกิดความรักความสามัคคี
- เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรู้สึกรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ..........................................................
(นายเสรี เสนชู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร )
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๑๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔1.....
โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสรี เสนชู
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๙,๑๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๑ , ๓.๒
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๔
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณ ธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑ เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๓
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลากหลาย โดยเฉพาะหลั ก สู ต รระยะสั้ น เช่ น
อุตสาหกรรม พณิ ชกรรม คหกรรม เป็นต้น จึงท าให้งานโครงการพิ เศษและบริการชุมชน จั ดทาโครงการ
แก้ปัญ หาความยากจนฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ เพื่อเป็นการนาให้ความรู้ถ่ายทอดแก่ประชาชนในแหล่งชุมชน
รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับความรู้ด้านอาชีพให้หลากหลายมากขึ้น และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสอนอาชีพระยะสั้นที่หลากหลายอาชีพ
๕.๒ เพื่อสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลายอาชีพ
๕.๓ เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชนที่ประสบความยากจน
๕.๔ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น
๕.๕ เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงคุณภาพ
๖.๑.๑ ให้ความรู้ดา้ นทักษะวิชาชีพ ให้แก่กลุ่มประชาชนหลากหลายอาชีพ
๖.๑.๒ ให้ประชาชนที่มฐี านะยากจนได้รับความรู้ในอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
๖.๑.๓ เป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่มฐี านะยากจนในแหล่งชุมชน

๓๑๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖.๒ เชิงปริมาณ
๖.๒.๑ เพื่อสอนอาชีพ เน้นทักษะ มากกว่า ๑๐๘ อาชีพ
๖.๒.๒ มีผู้เรียนอาชีพประมาณ ๒๐๐ คน
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ จัดทาตารางและกาหนดการ
ต่าง ๆ
๗.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
จานวน ๒๐ คน
ประชาชนที่ได้รับ
การบริหาร
จานวน ๒๐๐
คน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้เข้าใช้บริการ
เกิดความ
พึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
งบ
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ ..................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๑๕,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...........๒,๐๐๐............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...........๑,๕๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...........๑๑,๕๐๐......... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................. บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เพื่อสอนอาชีพ ระยะสั้น หลากหลายอาชีพ
๙.๒ เพื่อสอนอาชีพ บุคคลหลากหลายอาชีพ
๙.๓ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น
๙.๔ เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน ที่ขอความอนุเคราะห์
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน
- เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
๓. มีภูมคิ ุ้มกัน
- ใช้ของอย่างคุ้มค่า
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

๓๑๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม

- นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จริง
- นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ
- นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น

๔ มิติ
๑. สังคม
- เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีทางในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี
๒. เศรษฐกิจ
- ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
- สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
๓. วัฒนธรรม
- เกิดความรักความสามัคคี
- เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีอาชีพอยู่ดีมีสุข
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..........................................................
(นายเสรี เสนชู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร )
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๑๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔2.....
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสรี เสนชู
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๓
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑ , ด้านที่ ๒
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณ ธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑.๑ เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๔
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรมีอัตรา
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพในกฎระเบียบวินัยจราจร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีนโยบายให้
สถานศึกษา จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภั ย ตามวินั ยจราจรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้
พาหนะในการเดินทางได้มีจิตสานึกในการขับขี่และเคารพกฎจราจรเพิ่มขึน้
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการขับขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร
๕.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจราจร มีมารยาทในการใช้รถ ใช้ถนน
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงคุณภาพ
๖.๑.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการขับขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร
๖.๑.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจราจร มีมารยาทในการใช้รถ ใช้ถนน
๖.๒ เชิงปริมาณ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน

๓๑๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๑๘

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่ อขอ
อนุมัติ
๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
๗.๓ ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
๗.๔ จัดทาตารางและ
กาหนดการต่าง ๆ
๗.๕ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๖ ติดตามผลและ
รายงานผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
จานวน ๒๐ คน
ประชาชนที่ได้รับการ
บริหาร จานวน ๒๐๐
คน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้เข้าใช้บริการ
เกิดความพึง
พอใจร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
งบ
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ ..................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๑,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................................... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............๑,๐๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการขับขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร
๙.๒ เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจราจร มีมารยาทในการใช้รถ ใช้ถนน
๙.๓ เพือ่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการอบรมขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ขับขี่

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
๒. ความมีเหตุผล - เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน
- เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
๓. มีภูมิคุ้มกัน
- ใช้ของอย่างคุ้มค่า
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม

- มีทักษะในการขับขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร
- นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบช่วยเหลือผู้อื่น
-. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วน
ร่วมในการร่วมกิจกรรม

๔ มิติ
๑. สังคม
- เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทาง
ในการดารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี
๒. เศรษฐกิจ
- ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
- สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่
- เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชน

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..........................................................
(นายเสรี เสนชู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร )
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๑๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔3.....
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๑ - ๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๒
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ ๒
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๔
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการดาเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลาย ๆ เรื่อง
รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ได้คานึงถึง ความสามารถ ความถนัด และความชอบที่
แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเนื้อหาสาระการเรียน สายอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา
ภายหลัง เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ทั้งไม่สามารถศึกษาได้จน
จบหลัก สูตร หรือ ไม่ สามารถนาประสบการณ์ การเรีย นรู้ม าประกอบอาชี พ อัน จะน าไปสู่ค วามล้ ม เหลวใน
การศึกษาการศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคต
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับข้อมูล จากครู ครูจะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้อง ด้าน
วิชาชีพที่เป็นไปได้แก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใดเหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ดังนั้นงานแนะแนวจึงได้ดาเนินโครงการแนะแนวสัญ จรเพื่อแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง สาหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้สาเร็จการศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป
๕.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือในระดับที่ต้องการเรียน
๕.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ทั่วไป
๕.๔ เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างให้มากขึ้น

๓๒๐
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๓๒๑

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ ของเขตพื้นที่ในจังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
๖.๑.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีให้มาก
ขึ้น๑๐%
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เป็นการปรับภาพลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีให้ข้อมูลการ
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพของวิทยาลัยฯ แก่นักเรียน และผู้สนใจภายในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบ
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลาดับ
๗.๑
๗.๒
๗.๓

๗.๔
๗.๕
๗.๖

กิจกรรม
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชุม /
วางแผน /
ประสานงาน/
จัดทาสื่อแนะ
แนวฯ
ดาเนินการ
ออก
แนะแนว
ประเมินผล/
สรุปผล
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

- สร้าง
ภาพ
ลักษณ์
ของ
องค์กร

- ปริมาณ
ผู้เรียน
ที่
เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ ๔
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
๑๐,๐๐๐ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
บาท
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน และผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้องของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๙.๒ มีนักเรียนและผู้สนใจ เข้ามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมากขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ
๒. ความมีเหตุผล
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจ
๓. มีภูมิคุ้มกัน
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการของตนเองและ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
เส้นทางอาชีพ ความต้องการของสถานประกอบการต่อสาขาวิชาชีพ
๒. คุณธรรม
ความรับผิดชอบต่อการเรียน
๔ มิติ
๑. สังคม
นักเรียน นักศึกษามีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องในการเลือกเรียน ลดปัญหาการ
ว่างงาน
๒. เศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
๓. วัฒนธรรม
ให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียน ในการประกอบอาชีพ
๔. สิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมดุล
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ แบบสอบถาม
๑๑.๒ แบบประเมินผลการให้บริการแนะแนวสัญจร

๓๒๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ......................................
(นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๒๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔4.....
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๑ – ๒.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๒
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๔
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธ์เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ของสถานศึ ก ษา ในการเผยแพร่ โฆษณา แถลงข่ า ว
กิจ กรรมต่ าง ๆ ของสถานศึ ก ษา ทั้ งที่ ได้ ดาเนิ นการไปแล้ว ก าลัง ด าเนิน การ และจะด าเนิน ต่ อ ไป เพื่ อ ให้
นักเรียน ประชาชน บุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นับเป็นช่องทางที่ดี ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์
ของสถานศึ ก ษา และเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ตลอดจนทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ สถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น การ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเชิงรุก จึงนับเป็นกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่การกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ตลอดจนเป็นแนวทางเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับสถานศึกษาได้ในที่สุด
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯนั้น จึงเล็งเห็นความสาคัญในด้านการจัดทาสื่อ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ รับทราบข้อ มูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและมีผลต่อการ จูงใจให้ผู้มาเรียน
ในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อที่วิทยาลัยฯ ผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ
๕.๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง
และสถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๓ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ
๕.๔ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป
๕.๕ เพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา

๓๒๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้แก่หน่วยงานต่าง ๆสร้างสื่อในการประชาสัมพันธ์ด้วย
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง

กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา

๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล
๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๑๐,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๑๐,๐๐๐.......... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นาเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
๙.๒ วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
๙.๓ เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง
๙.๔ ประชาชนและผู้ปกครองในเขต เข้าใจวิธีดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามหลักการ บริหารและ
จุดมุ่งหมายของวิทยาลัย ฯ ทาให้มีผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น
๙.๕ กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

๓๒๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยฯ
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใช้เหตุผลในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
มีเหตุผลในการทางานทุกงานกิจกรรม
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
นักเรียนนักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
๒. คุณธรรม
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
๒. เศรษฐกิจ
เกิดเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา มีการจัดงานเป็นระบบ
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ จากแบบสรุปผลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
๑๑.๒ จากแบบสอบถามความคิดเห็น / ทัศนคติ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

ลงชื่อ......................................
(นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๒๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔5.....
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๑. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๑
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๒
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในทุ กปี การศึก ษาจะมีผู้ส าเร็จการศึก ษาออกไปแล้ วสามารถศึ กษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้สาเร็จ
การศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สาเร็จการศึกษา
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
๕.๒ เพื่อจัดทาเนียบรุ่นของนักศึกษา
๕.๓ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
๕.๔ เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต่อไป
๕.๕ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ที่ ๒
มาตรการที่ ๒
๕.๖ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗,๑.๘,๑.๙
๕.๗ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ ๑,๓,๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๒,๑๑,๑๔
๕.๘ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ ๓
๕.๙ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ข้อ ๑๒)

๓๒๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๖.๑.๒ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๖.๑.๓ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๑ ได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
๖.๒ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่จบการศึกษาไป
๖.๓ ให้ความช่วยเหลือกรณีว่างงานของนักศึกษา
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล
๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
สถานศึกษา
กับนักศึกษา
ที่จบ
การศึกษาไป

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ได้ทราบ
ข้อมูล
นักศึกษาที่
สาเร็จ
การศึกษา

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๓,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............๓,๐๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
๙.๒ ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการตลาดแรงงาน

๓๒๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
๓. มีภูมิคุ้มกัน
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
แนวทางป้องกันการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัย ฯ และสถานประกอบการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ ทราบรายได้ของนักศึกษา
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
สถานศึกษา มีการจัดงานเป็นระบบ

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ......................................
(นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๒๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔6.....
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๑
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๒
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๑
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นนอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ
และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพ หรือการทางานเช่นการหางานการรับสมัครงานและการปรับปรุงตนเองให้
สอดคล้อ งกับวิชาชีพที่เรียนการปัจฉิ มนิเทศจึง เป็นการให้ข้อมูลต่างๆดัง กล่าวเบื้ องต้นที่ จะช่วยให้ นักเรียน
นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อการทางานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการเลือกประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้
๕.๒ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ เข้ า ใจวิ ธี ก ารในการสมั ค รและการคั ด เลื อ กเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการ
๕.๓ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาประมาณ ๒๕๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเข้าใจวิธีการสมัครงานได้รับการคัดเลือกเข้า
ทางานในสถานประกอบการต่างๆได้

๓๓๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ นักศึกษาที่
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง สาเร็จ
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา

๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล
๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

การศึกษามี
บุคลิกภาพที่
ดีเข้าใจ
วิธีการสมัคร
งานได้รับ
การคัดเลือก
เข้าทางาน
ในสถาน
ประกอบการ
ต่างๆ

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักศึกษา
ที่สาเร็จ
การศึกษา
ร้อยละ
๑๐๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๑๐,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............8,๐๐๐........... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
.............2,๐๐๐........... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๙.๒ นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการสมัครงาน
ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง
๙.๓ นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียนใบสมัครงานการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๓. มีภูมิคุ้มกัน
แนวทางป้องกันการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
๒. คุณธรรม
การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

๓๓๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม

วิทยาลัย ฯ และสถานประกอบการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
๒. เศรษฐกิจ
วิทยาลัยฯ ทราบรายได้ของนักศึกษา
๓. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษา มีการจัดงานเป็นระบบ
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ......................................
(นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๓๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔7.....
โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตาม นโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๖ ด้านที่ ๖.๑
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๑
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๒.๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณ ภาพนั้น เป็นสิ่ง สาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาจะต้อง
ตระหนักถึง และเน้นควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รูปแบบ
ต่ างๆ และสิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ งที่ ข าดไม่ ไ ด้ ที่ ส ถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม อย่ างยิ่ ง คื อ ความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ของนักศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจและส่งเสริมพร้อมกับพัฒนา นักศึกษาในด้านต่างๆ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการนี้ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของความมีคูณธรรม จริยธรรม จึง
ได้จัดทาโครงการ “คนดีมีรางวัล” ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเร้า และส่งเสริมการกระทาความดีของ นักศึกษา ทา
ให้นักศึกษามีแรงจูงใจ สร้างขวัญและกาลังใจในการกระทาความดี ตั้ง ใจเรียน ขยันเรียน และเป็นคนดีของ
สังคมต่อไปในอนาคต
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความตั้งใจการทาความดีและตั้งใจเรียน
ขึ้น
๕.๒ เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่ทาความดีและเป็นการส่งเสริมให้
ร่วมกันทา ความดี
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. , ปวส, (ภาคปกติ) ของวิทยาลัยฯ ที่กระทา
ความดีให้กับวิทยาลัยฯ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อมารับรางวัล จานวน ๕๐ คน

๓๓๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียนและทาความดีมากยิ่งขึ้น
๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษามีขวัญกาลังใจที่จะกระทาความดีและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล
๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
ตั้งใจเรียน
และทา
ความดีมาก
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน
นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.
, ปวส, (ภาค
ปกติ) ของ
วิทยาลัยฯ ที่
กระทาความดี
ให้กับวิทยาลัย
ฯ สังคม
ชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อ
มารับรางวัล
จานวน ๕๐
คน

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๑๕,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
............๑๕,๐๐๐.......... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจขยันเรียนและกระตือรือร้นที่จะกระทาความดีมากยิ่งขึ้น
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล

๓. มีภูมิคุ้มกัน

พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจในการทา ความดี
และตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ทาความดีและเป็นการ
ส่งเสริมให้ร่วมกันทาความดี
นักเรียน นักศึกษามีขวัญกาลังใจในการกระทาความดี

๓๓๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม

นักเรียน นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้น
นักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญของความมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น
นักเรียน นักศึกษาสามารถวางตัวให้เป็นคนดีของสังคมได้
นักเรียน นักศึกษานาทุนการศึกษาที่ได้รับใช้จ่ายอย่างประหยัด
นักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
นักเรียน นักศึกษาสามารถวางตัวให้เป็นคนดี เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ...........................................
(นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๓๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔8.....
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.)
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยนักเรียนนักศึกษา เป็นเยาวชนที่ต้องการพัฒนาปลูกฝังจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ต้องฝึกให้มีระเบียบวินัย เพื่อเติบโตขึ้นอยู่ในสังคมที่ดีจะได้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม ปรากฏว่าปัจจุบันนี้เยาวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ขาดความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ฝึกตน
ให้อยู่ในระเบียบวินัย
ทางงานปกครองจึ งเห็ นความส าคั ญ ให้ นั กศึ กษาได้ ออกไปช่ วยเหลื อสั งคม เช่ น วั ด โรงเรียน สถานที่
สาธารณะต่ าง ๆ โรงพยาบาล ชุ มชน วิ ทยาลั ย ฯลฯ ตามความเหมาะสม เพื่ อลดปั ญหาความเห็ นแก่ ตัว ปลู ก
จิตสานึกในการที่เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ และกลับมาเป็นคนดีในอนาคต
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเป็นการตักเตือนและสร้างพฤติกรรมที่ดีแก่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
๕.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ลดพฤติกรรมก้าวร้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
๕.๓ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี
๕.๔ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯและสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงต่อเวลา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ๖๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ คน๖.๒.๒ นักเรียน
นักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี

๓๓๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษา
ทั้งหมด ๗๐๐
คน

นักเรียน
นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ดี
ขึ้นหลังเข้า
ร่วมร้อยละ
๗๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..................๙,๐๐๐...................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
.............๔,๘๐๐............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
.............๔,๒๐๐............ บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
..................................... บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมดีขึ้น
๙.๒ นักเรียนนักศึกษา ได้ปรับปรุงตนเอง เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป
๙.๓ นักเรียนนักศึกษา มีระเบียบวินัยดีขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม
๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม

- พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
- เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมนักศึกษาให้ทาความดี
- เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป
- นักเรียน นักศึกษาเกิดการความคิดที่ดีต่อสังคม เพื่อน และชุมชน
- นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว
- นักเรียนนักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓๓๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.................................
(นายหาญประชา พรหมมา)
หัวหน้างานปกครอง
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๓๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๔๙.....
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.)
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เชิญผู้บริหารและบุคลากรระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธี
เปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” และรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๑ กั นยายน ๒๕๕๔ โดยปฏิบั ติ การวาระแห่ งชาติ ดังกล่ าว ส านั ก
นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ๓ ฉบับ กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ “พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”และเพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นรูปธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและกลยุทธการ
ดาเนินงานของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและน้อมนากระแสพระราช
ดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กาหนดกลยุทธ์สาคัญที่ดาเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก
๖ เร่ง เพื่ อให้ เป็นสิ่ งที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ยึดเป็ นหลั กในการขับเคลื่อนยาเสพติด วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเล็งเห็นความสาคัญของโครงการนี้ ได้ดาเนินการแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติด (Potential Demand) เป็นแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

๓๓๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
๕.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ๖๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ คน
๖.๒.๒ นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑

เสนอโครงการ

๗.๒

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล

๗.๓
๗.๔
๗.๕

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา
ทั้งหมด ๗๐๐
คน

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียนนักศึกษา
มีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นหลังเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 งบดาเนินงาน

 รายได้
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................๙,๐๐๐..................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย

....................................... บาท
..............๔,๘๐๐............. บาท

๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

..............๔,๒๐๐............. บาท
....................................... บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๓๔๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีปลอดภัยจากยาเสพติดหรือลดจานวนผู้ติดยาเสพติด
๙.๒ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีปลอดภัยจากเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
- นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด.
- นักเรียนนักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ เข้าใจและโทษของยาเสพติด
๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและ
ครอบครัว
๔ มิติ
๑. สังคม
- นักเรียนนักศึกษาประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นคนดีต่อสังคม
๒. เศรษฐกิจ
- นักเรียนนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓. วัฒนธรรม
- เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ซึ่งกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓๔๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.................................
(นายหาญประชา พรหมมา)
หัวหน้างานปกครอง
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๔๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๕๐.....
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.)
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุ บัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประชาชนทั้งเชิงบอกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นอย่างมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอันนามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดจากความทุกข์
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นคนดี
มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวขางทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสาคัญในการดาเนินพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียน นักศึกษา
ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกม
ออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ

๓๔๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
๕.๒ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
๕.๓ เพื่อให้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ๖๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ คน
๖.๒.๒ นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการ
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

นักเรียน
นักศึกษา
แต่งตั้งคาสั่ง
ทั้งหมด
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ๗๐๐ คน
แจ้งนักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นักเรียน
นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ดี
ขึ้นหลังเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ ๗๐

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................๕,๐๐๐...................บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
..................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย

..................................... บาท

๘.๓  หมวดค่าวัสดุ

..............๕,๐๐๐........... บาท

๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

..................................... บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๓๔๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติด
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้
๒. ความมีเหตุผล
- เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมนักศึกษาให้ทาความดี
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- นักเรียน นักศึกษาเกิดการความคิดที่ดีต่อสังคม เพื่อน และชุมชน
๒. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและ
ครอบครัว
๔ มิติ
๑. สังคม
- นักเรียนนักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
- เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน
๔. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๓๔๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ.................................
(นายหาญประชา พรหมมา)
หัวหน้างานปกครอง
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๔๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๓.๕๑.....
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.)
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ ด้านที่ ๓.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๔
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ ด้านที่ ๑.๓
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๓
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑ แผนที่ ๑
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในสภาพปัจ จุบัน ปั ญ หายาเสพติ ดเป็น ปัญ หาร้ายแรง ที่ ทุกฝ่ายให้ ความสนใจ ดูแล และ
ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะถ้าหากปล่อยให้ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกาลังสาคัญของประเทศ ในอนาคตการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ที่ต้องให้ความร่วมมือบูรณการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง
ดังนั้ น การเฝ้ าระวัง ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติด ในโรงเรียน จึ ง เป็น เรื่อ งสาคั ญ ในการดูแ ล
นักเรียนซึ่งถือว่าเป็น เยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อคัดกรองนักเรียนด้านยาเสพติดแยกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงได้รับรู้และโทษภัยของยาเสพติดด้วยกิจกรรมต่างๆ
๕.๓ เพื่อค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงภายในโรงเรียน
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๕.๔ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๕.๕ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
๕.๖ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ ส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๗ เพื่อให้ครูที่ปรึกษา ตลอดจนวิทยาลัยฯ รู้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล
๕.๘ ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา
๕.๙ เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น สถานศึ ก ษาของส านั ก งานรั บ รองมาตรฐาน
และ ประเมินคุณภาพ
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ๖๐๐ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ คน
๖.๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกร่วมกันใน
การดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ผลผลิต
กิจกรรม
ของ
กิจกรรม
๗.๑ เสนอโครงการ นักเรียน
นักศึกษา
๗.๒ แต่งตั้งคาสั่ง ทั้งหมด
๗๐๐ คน
กรรมการ
๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา
๗.๔ ดาเนินการ
จัดการอบรม
๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล
ลา
ดับ

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ของ
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
นักเรียน
นักศึกษา
มี
พฤติกรรม
ที่ดีขึ้นหลัง
เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ
๗๐
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๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............๕,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
....................................... บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
……………๕,๐๐๐..…....... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
…………………………….…… บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โดยการลด ละ เลิก ยาเสพติดได้
๙.๓ นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และรณรงค์ให้ผู้อื่นได้รับทราบถึงโทษภัยของ
ยาเสพติดได้
๙.๔ จานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
๙.๕ สภาพแวดล้ อ มภายในสถานศึ ก ษาเอื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นปลอดยาเสพติ ด
ได้อย่างเหมาะสม ปราศจากพื้นที่เสี่ยง
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - พอประมาณกับระยะเวลาในการดาเนินโครงการ (ระยะเวลาที่กาหนด)
๒. ความมีเหตุผล
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
๒. คุณธรรม
ขึน้
๔ มิติ
๑. สังคม
๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม

- ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขทาให้ปัญหาในด้านต่างๆ
ของนักศึกษาได้ลดน้อยลง
- สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้
- นักเรียนนักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
- นักเรียนนักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัยได้ดี
- นักเรียนนักศึกษาประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นคนดีต่อสังคม
- นักเรียนนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
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๔. สิ่งแวดล้อม

- ปลูกจิตสานึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผล
ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ.................................

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ

(นายหาญประชา พรหมมา)

(นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน)

หัวหน้างานปกครอง
ผู้เสนอโครงการ

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่......4.1........
โครงการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ






นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
โครงการตามนโยบาย สอศ.
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตราฐานที่ 4 ด้านที่ 4.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตราฐานที่ 4 ด้านที่ 4.1
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 1
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. : -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ วยทางวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี ฝ่า ยงานวางแผนและงบประมาณ มี ห น้ า ที่ ในการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2561 ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารงานและการพั ฒ นา
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา โดยอาศัยข้อมูล
สภาพปัจจุบันและปัญหา ความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น โดยคานึงถึงความเป็นได้ของกิจกรรม/
โครงการในแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยึดประโยชน์
สูงสุดเกิดกับนักเรียน
ทั้งนี้การสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ถือ
เป็นภาระหน้าที่ในการดาเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามระบบ
การทางานที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพจะต้องดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินของแต่ละฝ่ายงานใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อนาสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อจัดเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล และใช้ในการ
อ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในปีต่อไป และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
5.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
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๓๕๒

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 10 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถนามาใช้เป็น แนวทางในการจัด ทาแผนการปฏิบัติง านให้เกิดประสิทธิภาพใน
หน่วยงานในปีงบประมาณถัดไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

7.
1
7.
2

เสนอโครงการ มีเล่ม

7.
3

ประชาสัมพัน
ธ์แจ้ง
บุคลากร

7.
4

ดาเนินการ
จัดการอบรม

7.
5

ประเมินผล
และสรุปผล

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ

รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตาม
แผนงาน/
โครงการ
ประจาปี
งบประมา
ณ 2561
จานวน
10 เล่ม

ปีงบประมาณ 2561….. (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค
.

.

.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

บุคลากร
สามารถ
นามาใช้เป็น
แนวทางใน
การจัดทา
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ให้เกิด
ประสิทธิภา
พใน
หน่วยงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบ  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 ดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ...............11,000.-....................บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
................. .- ............................
8.2  หมวดค่าใช้สอย
................7,000.-....................
8.3  หมวดค่าวัสดุ
................4,000.-....................
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .....................-............................
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

บาท
บาท
บาท
บาท

ก.ย
.
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถนาแผนปฏิบัติการที่จัดทามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 สามารถรับทราบถึงผลการดาเนินในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อม

พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
ไม่ประมาทในการวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในปีต่อไปได้
สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้น
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ........................................
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๕๓
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่......4.2........
โครงการ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)
 โครงการตามภาระงานประจา (เงินรายได้สถานศึกษา)
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ 5
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตราฐานที่ 4 ด้านที่ 4.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตราฐานที่ 4 ด้านที่ 4.1
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 3
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 1
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มี
วินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. : 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อกาหนดแนว
ทางการด าเนิ น งานของฝ่ ายงานต่ า ง ๆ ตามแนวปฏิ บั ติ ในคู่มื อ การจัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารของสถาน ศึ กษา
สาหรับใช้ในการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการ จั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จุด เน้ น ของของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ เสนอแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี ง บประมาณ ของสถานศึ ก ษา และมุ่ ง เน้ น ผลงาน ก าหนด
มาตรฐานทางการเงิน จัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงจัดทาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (งบประมาณ 2563)
ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
5.2 เพื่อสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณหมวดต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายงานและเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้กาหนดไว้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หัวหน้างานทุกงาน สามารถเขียนโครงการได้อย่างน้อย 1 โครงการ
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๓๕๕

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถนามาใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 1. เสนอ
โครงการ
7.2 2. ดาเนินการ
ตามโครงการ
7.3 3. ติดตามผล
การดาเนินงาน
7.4 4. สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

หัวหน้างาน
ทุกงาน สามารถ
เขียนโครงการได้
อย่างน้อย 1
โครงการ

สามารถนามาใช้
เป็นแผนในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
หน่วยงานได้

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย

ธ.ค

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น .......150,000.......บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...........30,000.-............. บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
........111,000-............ บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..........9,000................. บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .............-......................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 หัวหน้างานทุกงาน สามารถเขียนโครงการได้อย่างน้อย 1 โครงการ
9.2 สามารถนามาใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง

1. ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
2. ความมีเหตุผล
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ

ไม่ประมาทในการวางแผนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส.ค

ก.ย
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1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในปีต่อไปได้
สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้น
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ........................................
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
( นางศรัญญา สุขปลั่ง )
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
( นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.3.....
โครงการ พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.3
.
2. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อที่
3
สอศ. ข้อที่ 4
3. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่
3
4. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่
3.5
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่
1
.
6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2
แผนที่
2.3
9. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
.

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจาเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และ
การใช้ ง านเว็บ ไซต์ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ าวสารต่ า งๆ ของวิท ยาลั ย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามจะเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ างระบบ
สารสนเทศข้อมูลต่างๆ ในวิทยาลัยให้มีความทันสมัย บุคลากรสามารถใช้งานระบบเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ หรือรวมไปถึงการอัพโหลดดาวน์โหลด เอกสารที่จาเป็น
เนื่องด้ วยวิทยาลัย สารพัด ช่างปราจีนบุ รี มีก ารใช้ง านเว็บ ไซต์ โดยการขอเช่าพื้ นที่ ในระบบแม่ข่ าย
(Hosting) จากภายนอกเพื่อจัดทาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นรายปี โดยสัญ ญาจะสิ้ นสุดลงในเดือน กันยายน
2562 จึงต้องทาการต่อสัญญาเพื่อใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศของวิทยาลัยพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ของวิทยาลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่สามารถบริหารจัดการเองได้
6.2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๓๕๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๕๘

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย
.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ
.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย.

ก.ค
.

ส.
ค

ก.
ย

7.1 เสนอ
โครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ดาเนินการ ปรับปรุงระบบ
7.4 ติดตามผล
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น…………..1๐,๐๐๐.............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...................-.................. บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..............๑๐,๐๐๐.......... บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...................-.................. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................-................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพฯ
๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ
๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯได้รับความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพฯ
๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ และนาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมมาใช้ในการ ดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับงาน
ประจาได้อย่างมีระบบ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม
๒. ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
วิทยาลัยฯ
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯสามารถดาเนินการประกันคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. คุณธรรม
สถานศึกษา
๔ มิติ
๑. สังคม

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทางานประกัน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพจนส่งผลให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการดาเนินงาน
- ร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นที่ได้เรียบร้อยหลังจากดาเนินงานเสร็จ

๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ....................................................
(นายจักรกฤช ศรีวิเศษ)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๕๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.4.....
โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 2 .
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.4
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
.
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.4
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 .
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่
1
.
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่
2.3 .

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจาเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และ
การใช้ ง านเว็บ ไซต์ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ าวสารต่ า งๆ ของวิท ยาลั ย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามจะเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ างระบบ
สารสนเทศข้อมูลต่างๆ ในวิทยาลัยให้มีความทันสมัย บุคลากรสามารถใช้งานระบบเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ หรือรวมไปถึงการอัพโหลดดาวน์โหลด เอกสารที่จาเป็น
เนื่องด้ วยวิทยาลัย สารพัด ช่างปราจีนบุ รี มีก ารใช้ง านเว็บ ไซต์ โดยการขอเช่าพื้ นที่ ในระบบแม่ข่ าย
(Hosting) จากภายนอกเพื่อจัดทาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นรายปี โดยสัญ ญาจะสิ้นสุดลงในเดือน กันยายน
2562 จึงต้องทาการต่อสัญญาเพื่อใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศของวิทยาลัยพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ของวิทยาลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่สามารถบริหารจัดการเองได้
6.2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๓๖๐

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๖๑

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ดาเนินการ
ติดตามผล
ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย
.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ
.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย.

ก.ค
.

ส.
ค

ปรับปรุงระบบ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............5,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..................-.................. บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..................-.................. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............5,000………… บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................-................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนสามารถใช้ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณจัดสรร
2. ความมีเหตุผล
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ป้องกันผู้จบการศึกษาแล้วไม่มีงานทา
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้
2. คุณธรรม
มีจรรยาบรรณแห่งความเป็นครู
4 มิติ
1. สังคม
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
2. เศรษฐกิจ
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
3. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีของวิทยาลัยและบุคลากร
4. สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงามในวิทยาลัย
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินผล จากงานวิจัย
11.2 รายงานผลดาเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา

ก.
ย

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ........................................................
(นายจักรกฤช ศรีวิเศษ)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๖๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.5.....
โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อที่
3
สอศ. ข้อที่ 4
.
๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่
3
.
๔. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่
3.5
.
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่
1
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
.
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่
2
แผนที่
2.3
.
9. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
.

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจาเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลต่างๆ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม การค้นหาสื่อการสอนที่ทันสมั ย การ
รายงานผลโครงการต่างๆ รวมไปถึงการโอนผลการทางานในหน่วยงานต่างๆ ก็จาเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายทั้งสิ้นอีก
และในการขยายระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคน
ดังนั้นทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นที่จะขยายเครือข่ายระบบไร้สายไปยังจุดที่ไม่มีสัญญาณ
หรือจุดที่มีผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก เพื่อให้ใช้งานในระบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
5.2 เพื่อขยายสัญญาณไร้สายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 เพียงพอต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไรสาย

๓๖๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๖๔

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ดาเนินการ
7.4 ติดตามผล
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย
.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ
.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย.

ก.ค
.

ส.
ค

ปรับปรุง
ระบบ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............31,000………….บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
....................-.................. บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
....................-.................. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............31.,000…..…… บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................-.................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้เพียงพอต่อการใช้งาน
9.2 มีระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณจัดสรร
2. ความมีเหตุผล
มีพื้นที่ในการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย สามารถใช้งานได้ง่าย
2 เงือ่ นไข
1. ความรู้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้
2. คุณธรรม
บุคลากรร่วมกันจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลไม่สูญหาย
4 มิติ
1. สังคม
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
2. เศรษฐกิจ
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
3. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีของวิทยาลัยและบุคลากร
4. สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงามในวิทยาลัย
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินผล จากงานวิจัย
11.2 รายงานผลดาเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา

ก.
ย

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ........................................................
(นายจักรกฤช ศรีวิเศษ)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๖๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.6.....
โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษาไทยแลน 4.0
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อที่
3
สอศ. ข้อที่ 4
.
๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่
3
.
๔. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่
3.5
.
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่
1
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
.
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่
2
แผนที่
2.3
.
9. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
.

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาความซ้าซ้อนของข้อมูล และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ช่วยให้การทางานขององค์กรเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารงานอาชีวศึ กษา RMS” ถื อเป็ นเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านไอทีระบบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุคไทยแลน 4.0
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต
5.2 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓๖๖
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๓๖๗

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอ
โครงการ
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
7.3 ดาเนินการ
7.4 ติดตามผล
7.5 ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ
.

มี.ค.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย.

ก.ค
.

ส.ค.

ปรับปรุง
ระบบ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............30,000……………บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..............-.................
บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
…………….-…………….
บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..........30,000……..
บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ................-................
บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนสามารถตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของตนเองได้
9.2 ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน/นักศึกษาได้มากขึ้น
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณจัดสรร
2. ความมีเหตุผล
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทันต่อการปฏิบัติงาน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้
2. คุณธรรม
บุคลากรร่วมกันจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลไม่สูญหาย
4 มิติ
1.
2.
3.
4.

สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
เกิดวัฒนธรรมที่ดีของวิทยาลัยและบุคลากร
สิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงามในวิทยาลัย

ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินผล จากงานวิจัย
11.2 รายงานผลดาเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ........................................................
(นายจักรกฤช ศรีวิเศษ)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๖๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....๔.7.....
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายปวีณ แก้วใส
หัวหน้างานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 3
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่ 3 ด้านที่ 3.1
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อที่ 2
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 3 ด้านที่ 3.1
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่ 2
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท.: เป้าหมายที่ 2 แผนที่ 3,4,5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ ภาคสมทบ และ
ระบบทวิภาคี ซึ่งมีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามสาขางาน
ต่างๆ โดยบางสถานประกอบการได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงานติดต่อกันหลายรุ่น หลายภาคเรียน ทั้งยังให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์ให้อีกมากมาย และยังมีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน อาหาร
เสื้อผ้า และอื่นๆ
ดังนั้น งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงจัดทาโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีสถานประกอบการตอบรับโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ จานวน 6 สถานประกอบการ

๓๖๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๗๐

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการฝึกงาน
ของนักศึกษา ให้มีความรู้ และประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ
6.2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
1

2
3
4
5
6

กิจกรรม
ศึกษาข้อมูล
วางแผน
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผน
ดาเนินการ
สรุปผลและ
ประเมินผล
รายงานผล
โครงการ

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

มีสถาน
ประกอบการ
ตอบรับการ
ร่วมมือ
พัฒนา
การศึกษา
อาชีวศึกษา
จานวน 5
สถาน
ประกอบการ

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วมใน
การจัดการ
เรียนการ
สอนรายวิชา
การฝึกงาน
ของ
นักศึกษา

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่นๆ .......................................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น…………..5,000.............บาท ได้แก่
1.  หมวดค่าตอบแทน
………………………………… บาท
2.  หมวดค่าใช้สอย
……………3,000……….. บาท
3.  หมวดค่าวัสดุ
……………2,000……….. บาท
4.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง …………………………….. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อๆไป อย่างยั่งยืน
และมั่นคง
9.2 สร้างความเชื่อมั่นกับสถานประกอบการ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่ดีต่อกัน
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี

พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แนวทางการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
4. สิง่ แวดล้อม

การจัดแผนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มีมารยาทและจรรยาบรรณครู
เอื้อให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน แผนก และแบ่งปัน
สถานศึกษา แผนก สะอาด เป็นระบบงาน

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...................................ผู้เสนอโครงการ
(นายปวีณ แก้วใส)
หัวหน้างานความร่วมมือ

ลงชื่อ............................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๗๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.8.....
โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๓, ๒.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๓, ๒.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๕
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๑-๕

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่สถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพร้อมทั้งด้าน
คุณภาพนักเรียนนักศึกษา การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ความดีเด่นของสถานศึกษา
โดยการประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทานต้องมีการดาเนินงานกากับ ติดตาม ตามเกณฑ์การประเมินของ
การประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นั้น
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้บุคลากรดาเนินงานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดับการดาเนินงานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงดาเนินการจัดทาโครงการ
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขึ้น
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา
๕.๓ เพื่อแสดงถึงความพร้อมทั้ งด้ านคุณภาพนั กเรียนนั กศึ กษา การบริหารการจัดการ ความสัมพั นธ์
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ความดีเด่นของสถานศึกษา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย ร่วมมือเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณภาพ

๓๗๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามพร้ อ มในการประเมิ น สถานศึ ก ษารางวั ล
พระราชทาน
๖.๒.๒ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน เกิ ด ความรั ก และภาคภู มิ ใ จใน
สถานศึกษา
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

๗.๑ เสนอโครงการเพื่อ ครูและบุคลากร
ขออนุมัติ
๗.๒ ดาเนินการตาม
โครงการ
๗.๓ สรุปผลและ
ประเมินผล
๗.๔ สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ทั้งหมดของวิทยาลัย
ร่วมมือจัดเตรียม
เอกสารประเมิน
สถานศึกษารางวัล
พระราชทานเพื่อให้
เกิดคุณภาพ

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วิทยาลัยฯ ผ่านการ
ประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน
และได้รับรางวัล
สถานศึกษารางวัล
พระราชทาน

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น…………..๑๐๐,๐๐๐……………บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
......................-...................
บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...............๕๐,๐๐๐............
บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...............๕๐,๐๐๐............
บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .....................-....................
บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม
๒. ความมีเหตุผล
- ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานเพิ่มมากขึ้น
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

๓๗๓

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
๒. คุณธรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
๔ มิติ
๑. สังคม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนส่งผลให้การ
ดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
๒. เศรษฐกิจ
- เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการดาเนินงาน
๓. วัฒนธรรม
- ร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี
๔. สิ่งแวดล้อม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นที่ได้เรียบร้อยหลังจากดาเนินงานเสร็จ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๗๔

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่…..4.9…..
โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๓, ๒.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๓, ๒.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๕
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๑-๕

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๓ ที่กาหนดว่า ให้สถานศึกษาแต่
ละแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ นั้น
เพื่ อเป็ นแนวทางในการพั ฒนาระบบงานประกันคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับ วิ ทยาลัยฯ
งานประกั นคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษา ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมื อ วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
จึงดาเนิ นการจัดท าโครงการศึ กษาดูงานประกั นคุ ณภาพสถานศึ กษา เพื่ อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และนาผลที่ได้จากการการดาเนินโครงการมา
ปรับใช้ในงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
๕.๒ เพื่อปรับปรุง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕.๓ เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย ร่วมมือจัดทาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดคุณภาพ

๓๗๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอ
โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
๗.๒ ดาเนินการ
ตามโครงการ
๗.๓ สรุปผลและ
ประเมินผล
๗.๔ สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ครูและบุคลากร
ทั้งหมดของวิทยาลัย
ร่วมมือจัดทาประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้
เกิดคุณภาพ

เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๑๐,๐๐๐..............บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
...............๒,๙๐๐............ บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
..................๕๐๐............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...............๖,๖๐๐............ บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................-................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสาถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม
๒. ความมีเหตุผล
- ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสาถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจาก สมศ.
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
๒. คุณธรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ

๓๗๖

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔ มิติ
๑. สังคม

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนส่งผลให้การ
ดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการดาเนินงาน
- ร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นที่ได้เรียบร้อยหลังจากดาเนินงานเสร็จ

๒. เศรษฐกิจ
๓. วัฒนธรรม
๔. สิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๗๗

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่…..4.10…..
โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ ๑
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๓, ๒.๔
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ด้านที่ ๒.๓, ๒.๔
๕. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ ๓
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ ๕
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่ ๒ แผนที่ ๑-๕

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๓ ที่กาหนดว่า ให้สถานศึกษาแต่
ละแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ นั้น
เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ระบบการประกันคุณภาพฯ ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความตระหนัก พั ฒนาความรู้/ทักษะ การดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงได้จัดทาโครงการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาและรับ รองการประกัน คุณ ภาพ
ภายนอกต่อไป
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
๕.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
๕.๓ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความตระหนักในการประกันคุณภาพสถานศึกษา
๕.๔ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๕ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา

๓๗๘

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ฯ ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มโครงการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๖.๑.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความรู้และทักษะในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๖.๒.๑ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ฯน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการอบรมมาใช้ ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับงานประจาได้อย่างมีระบบ
๖.๒.๒ วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
๖.๒.๓ วิทยาลัยฯ ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่
กาหนด และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๓
๖.๒.๔ วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

๗.๑ เสนอ
โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ผู้บริหาร
ครูและ
บุคลากร
วิทยาลัยฯ
๗.๒ ดาเนินการ ทุกคนเข้า
ตามโครงการ ร่วม
โครงการ
๗.๓ สรุปผลและ ประกัน
ประเมินผล คุณภาพ
ภายใน
๗.๔ สรุปรายงาน สถานศึกษ
โครงการเสนอ า
ผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เม.ย
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย.
.

๑. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก
๒.วิทยาลัยฯ ดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ที่กาหนด พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. วิทยาลัยฯ มีการบริหาร
จัดการระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น………….๓๐,๐๐๐…………..บาท ได้แก่
๘.๑  หมวดค่าตอบแทน
………….๔,๐๐๐.............. บาท
๘.๒  หมวดค่าใช้สอย
...........๑๐,๐๐๐............. บาท
๘.๓  หมวดค่าวัสดุ
...........๑๖,๐๐๐............. บาท
๘.๔  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................-................... บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๓๗๙

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๘๐

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯได้รับความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพฯ
๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ และนาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมมาใช้ในการ ดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับงาน
ประจาได้อย่างมีระบบ
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วง
๑. ความพอประมาณ - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม
๒. ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
วิทยาลัยฯ
๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯสามารถดาเนินการประกันคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒ เงื่อนไข
๑. ความรู้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. คุณธรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
๔ มิติ
๑. สังคม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพจนส่งผลให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
๒. เศรษฐกิจ
- เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการดาเนินงาน
๓. วัฒนธรรม
- ร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี
๔. สิ่งแวดล้อม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นที่ได้เรียบร้อยหลังจากดาเนินงานเสร็จ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๓๘๑

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที…
่ ..4.11…..
โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
หมายเหตุ : เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ , เงินรายได้สถานศึกษา  โครงการตามภาระ
งานประจา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่………….ตัวบ่งชี้ที่…………………….
2. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อที่………….. สอศ. ข้อที่…………………….....
3. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่.........................ตัวบ่งชี้ที่...................
4. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………………………………………………
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่…………………………….………………….
6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานที่..............ตัวบ่งชี้ที่........
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
......................................................................................................................................................

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้จริง นั้น วิทยาลัยสารพั ดช่างปราจีนบุรี ได้
ตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการจัดทางานวิจัย เพื่อต้องการศึกษา พัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ และ
นวัตกรรมของครูผู้ สอน ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน หรือด้านอื่น ๆ อันเป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปสู่
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มีนโยบายให้ดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ
และนวัตกรรมของครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน หรือด้านอื่น ๆ อันเป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปสู่
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป

๓๘๒

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๓๘๓

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้องการศึกษา พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อนาผลของการวิจัย ไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
5.3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ที่
1 มาตรการที่ 2
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2, 3, 4
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบายของ คสช.
5.8 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.6
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นาข้อเสนอแนะจากการวิจัย มาพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีผลงานวิจัย จานวน 1 เล่ม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

เสนอโครงการ
ครูผู้สอนมีการ
แต่งตั้งคาสั่งกรรมการ จัดทาวิจัยในชั้น
เรียน
ดาเนินโครงการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม
ครูผู้สอนมีกา
จัดทาวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อย
คนละ 1 เล่มต่อ
เทอม

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.
ค.

พ. ธ.
ย. ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............3,000..............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
....................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
....................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
..............3,000............. บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้
9.2 มีการนาผลของการวิจัย ไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย
พอประมาณกับระยะเวลาดาเนินงาน
2. ความมีเหตุผล
เพื่อส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
เพื่อให้การดาเนินงาน การประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียนและโครงการต่างๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มี ผลงานวิ จั ย ทางวิช าการเผยแพร่ ต่ อ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ เป็ น การ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก
2. คุณธรรม
มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4 มิติ
1. สังคม
นาผลจากการประกวดวิจัยในชั้นเรียน ไปเผยแพร่ให้ชุมชนหรือประชาชน
ในท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น
2. เศรษฐกิจ
นาผลจากการติดตามผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไป
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่มั่นคง ได้ ช่วยส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
3. วัฒนธรรม
เกิดความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน
เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์
4. สิ่งแวดล้อม
ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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ลงชื่อ..................................................
(นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ)
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที.่ ....4.12.....
โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
หมายเหตุ : เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ , เงินรายได้สถานศึกษา  โครงการตามภาระ
งานประจา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านที่ 2
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 2
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 1,3,4
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 2
5. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 1,2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 3,4
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. : ด้านที่ 2 ข้อ 1-5

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสาคัญของงานวิจัย คือ วิจัย เป็นกระบวนการ
หาความรู้ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและ
เชื่อ ถือ ได้ และความรู้ค วามจริงนั้ นจะน าไปเป็ น หลักการ ทฤษฎี หรือ ข้อ ปฏิบั ติ ที่ท าให้ม นุ ษย์ ได้ รับ รู้และ
นาไปใช้เพื่อให้สามารถดารงชีวิต ด้วยความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆ ได้ นอกจากนั้น
สานั กงานคณะกรรมการอาชีวศึกษายั งส่ งเสริม สถานศึก ษาในระดับอาชี วศึกษาให้มีก ารผลิ ต พั ฒ นา และ
เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เสมอ
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มีนโยบายให้ดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
สถานศึกษาและประเทศชาติต่อไปนั้น ทางงานวิจัยพัฒ นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ จึงได้จัดทา
โครงการเพื่อเป็นการสนับสนุน หาข้อผิดพลาดเพื่อการปรับปรุง และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของ
สถานศึ กษา ให้ เกิ ดความคิ ดริ เริ่ม สร้างสรรค์ผ ลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ หรือ วิจั ย ที่ มี คุณ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป
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๓๘๗

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิ จัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้การดาเนินงานงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่
1 มาตรการที่ 2
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4 ตัวบ่งชี้ที่ 3,7,8,14
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ติดตามประเมินผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 จานวนร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ติดตามประเมินผล งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

เสนอโครงการ
มีผู้เข้าร่วม
แต่งตั้งคาสั่งกรรมการ โครงการ
ร้อยละ 70
ดาเนินโครงการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้น

ปีงบประมาณ 2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............10,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...........5,000.......... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
...........2,000.......... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
...........3,000.......... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .................-............... บาท
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ ได้
สาเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์
9.2 ทาให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย
พอประมาณกับระยะเวลาดาเนินงาน
2. ความมีเหตุผล
เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
เพื่อให้การดาเนินงานงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มี ผลงานวิ จั ย ทางวิช าการเผยแพร่ ต่ อ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ เป็ น การ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก
2. คุณธรรม
มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

๓๘๘
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4 มิติ
1. สังคม

นาผลจากการติดตามผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไป
เผยแพร่ให้ชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น
2. เศรษฐกิจ
นาผลจากการติดตามผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไป
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสามารถ
นาไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่มั่นคง ได้ ช่วยส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
3. วัฒนธรรม
เกิดความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน
เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์
4. สิ่งแวดล้อม
ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ)
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.13.....
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่…….1………..
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่......... 1,4,7............ด้านที่........20.......
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3……………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่……2………ด้านที่……2.1……
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่.................2....................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่.................... 1, 2, 3, 5.......................................
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:…….…รับผิดชอบ..……
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่..............2..............แผนที.่ ........3,4,5.............

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤต ทาให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียน นักศึกษาไม่น้อย โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียน นักศึกษามีฐานะครอบครัวค่อนข้าง
ยากจน สถานศึกษาได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กาลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่
กาลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ภาคปกติ และภาคสมทบ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนั้นวิทยาลัยฯ
จึงได้จัดทาโครงการหารายได้ระหว่างเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหารายได้พิเศษในระหว่างเรียนและ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทางานให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนให้
สามารถศึกษาต่อได้จนสาเร็จการศึกษาที่มุ่งหวังไว้อย่างมีคุณภาพสืบต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษจากงานที่ทา
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทางานจริงอันจะเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่อไป
5.5 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

๓๙๐
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๓๙๑

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 5 คนและนักเรียน นักศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้น
ระหว่างเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษในระหว่างเรียน และมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจอยู่ทุก
ระดับชั้น

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1

เสนอโครงการ

7.2

แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ

7.3

ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา

7.4

ดาเนินการ
จัดการอบรม

7.5

ประเมินผลและ
สรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

นักเรียน
นักเรียน
นักศึกษามี
นักศึกษาที่เข้า รายได้พิเศษใน
ร่วมโครงการมี ระหว่างเรียน
รายได้พิเศษใน และมี
ระหว่างเรียน ประสบการณ์ใน
การทาธุรกิจ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ............................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............1,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...............1,000….......... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
....................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
....................................... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษระหว่างเรียน
9.2 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จากการทาธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ ความอดทนและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณที่จัดสรร
- พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับระยะเวลา
2. ความมีเหตุผล
- นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
- นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการทางาน
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ
- มีความขยัน อดทนและอดออม
- ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
- มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ/โครงการ
- มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดสรรเงินที่มีอยู่สาหรับนาไปใช้ในการลงทุน
2. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4 มิติ
1. สังคม
- นาความรู้จากการประกอบธุรกิจ/โครงการ ไปเผยแพร่ให้ชุมชน หรือ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ ช่วยส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีสินค้าที่มีคุณภาพ
ให้เลือกซื้อเพิ่มมากขึ้น
2. เศรษฐกิจ
- นาความรู้จากการประกอบธุรกิจ/โครงการ ไปประกอบอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมที่มั่นคง
ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
3. วัฒนธรรม
- เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ
- เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ
4. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน สาหรับนาไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ และขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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ลงชื่อ............................................
(นางสาวกมลชนก สว่างกุล)
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.14.....
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่ 1
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่
1, 4,7 ด้านที่ 20
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 3
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.1
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านที่ 2
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่
1,2,3,5
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 2 แผนที่
3,4,5

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญยิ่งสาหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจ การ แผนธุรกิจนี้เป็น
ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็น
โอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจึงเปรียบเสมือนแผนที่ ในการเดินทางที่จะช่วยชี้แนะขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ
ก่อตั้งกิจ การ ซึ่งแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขั้น กลยุทธ์ใ นการดาเนินธุรกิจ
การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้นาผู้ประกอบการ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและข้อควรระวัง เพื่อนาไปสู่การประกอบ
ธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงมีนโยบายในการพัฒนาครู และนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับ
ปวช. , ปวส. ภาคปกติ ภาคสมทบ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้
สามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อม หรืออาชีพ อิสระของตนเองได้อย่ างมั่นคง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ
5.2 เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการอบรมนาไปใช้
ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้
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๓๙๕

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับ นาไปเขียนแผน
ธุรกิจของตนเองทาบัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่
ตนเอง

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เสนอโครงการ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนา ผู้เข้ารับ
แต่งตั้งคาสั่ง
ความรู้ที่
การ
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ได้รบั นาไป ฝึกอบรม
เขียนแผน สามารถนา
แจ้งนักศึกษา
ธุรกิจของ ความรู้ไป
ดาเนินการ
ตนเอง
ประกอบ
จัดการอบรม
อาชีพเพิ่ม
ประเมินผลและ ทาบัญชี
แบบง่
า
ย
รายได้
สรุปผล
สามารถ
ให้แก่
เข้าถึงแหล่ง
ตนเอง
เงินทุน

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ...............................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............1,500.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
....................-……........... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
.................1,500.......... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
....................-................. บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................-.................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับ นาไปเขียนแผน
ธุรกิจของตนเอง ทาบัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้แก่ตนเอง

ส.ค.

ก.ย.
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10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
2. ความมีเหตุผล
- นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการลงทุนประกอบธุรกิจ
- นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
- นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ
- มีความขยัน อดทน และอดออม
- ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
2 เงือ่ นไข
1. ความรู้
- มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ
- มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ
2. คุณธรรม
- ครู นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และ
ซื่อสัตย์
4 มิติ
1. สังคม
- นาความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจไปเผยแพร่ให้ชุมชน หรือ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และสามารถนาแผนธุรกิจที่ตนเขียนขึ้น
ไปขออนุมัติเงินลงทุนจากสถาบันการเงินได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงิน
ลงทุนในการประกอบธุรกิจ และสามารถประกอบธุรกิจเลี้ยงครอบครัวได้
2. เศรษฐกิจ
- นาความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ไปเขียนขออนุมัติเงินลงทุนจาก
สถาบันการเงิน เพื่อนาไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่มั่นคงได้ช่วย
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
3. วัฒนธรรม
- เกิดความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ
- เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ
4. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน สาหรับนาไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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ลงชื่อ................................................
(นางสาวกมลชนก สว่างกุล)
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและอประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่…..4.15…..
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่…….1………..
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่.........1,4,7............ด้านที่........20.......
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3……………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่……2………ด้านที่……2.1……
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่..................2...................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่........................1,2,3,5.......................................
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:…….…มีวินัย..……
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............2................แผนที.่ ........3,4,5............

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เรื่องการมีงานทา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ผลผลิตคือผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายให้ส ถานศึ กษาสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเอง
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนาครู และนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ภาคปกติ ภาคสมทบ และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จึงจัดทาโครงการศึกษาดูงานขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อม หรืออาชีพ
อิสระของตนเองได้อย่างมั่นคง

5. วัตถุประสงค์
โครงการ

5.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทาธุรกิจให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วม

5.2 เพื่อครู และนักเรียน นักศึกษานาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานไปใช้ในการจัดตั้ง
กลุ่มธุรกิจการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ครู และ
นักเรียน
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
นักศึกษาที่
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์ ได้รับจาก
แจ้งนักศึกษา การศึกษาดู
งานสามารถ
7.4 ดาเนินการ
จัดการอบรม จัดตั้งกลุ่ม
ธุรกิจได้
7.5 ประเมินผล
ไม่น้อยกว่า
และสรุปผล
2 กลุ่ม
ธุรกิจ

ครู และ
นักเรียน
นักศึกษา นา
ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษา
ดูงาน ไปใช้
ในการจัดตั้ง
กลุ่มธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจ
ตลอดจนการ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ของตนเองได้

ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ...........งบประมาณ สอศ......................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............1,000…..........บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
....................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
...............1,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในไปการศึกษาดูงาน
9.2 ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามกาหนด)
2. ความมีเหตุผล
- ครู และนักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการลงทุนประกอบธุรกิจ
- และนักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
- นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ
- มีความขยัน อดทน และอดออม
- ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
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2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม
ซื่อสัตย์
4 มิติ
1. สังคม

- มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ
- นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และ

-นาความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจไปเผยแพร่ให้ชุมชน หรือประชาชน
ในท้องถิ่นของตนได้รู้จัก และสามารถนาแผนธุรกิจที่ตนหรือประชาชนเขียน
ขึ้นไปขออนุมัติเงินลงทุนจากสถาบันการเงินได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงิน
ลงทุนในการประกอบธุรกิจ และสามารถประกอบธุรกิจเลี้ยงครอบครัวได้
2. เศรษฐกิจ
- นาความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมที่มั่นคงได้ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
3. วัฒนธรรม
- เกิดความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ
- เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ
4. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน สาหรับนาไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ลงชื่อ.............................................
(นางสาวกมลชนก สว่างกุล)
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.16.....
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่…….1………..
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่......... 1, 4,7............ด้านที่........20.......
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3……………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่……2………ด้านที่…2.1,2.2..
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่.............2.........................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่.............................1,2,3,5...................................
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:...รับผิดชอบ,สามัคคี,มีวินัย…
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่.........2..............แผนที.่ .......3,4,5..............

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เรื่องการมีงานทา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ผลผลิตคือผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติและภาคสมทบ
ตลอดจนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้เห็นชอบให้สถานศึกษาใน
สังกัดดาเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ใหม่โดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาในรูปแบบของธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจ
ในรูปแบบของตนได้
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ตระหนักถึงความสาคัญตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และบริการให้คาปรึกษา
ทางด้านทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นาไปสู่การประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความสาเร็จ สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

๔๐๑
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๔๐๒

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการให้คาปรึกษาทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
5.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้
สามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5.3 เพื่ อครู นัก เรียน นัก ศึกษา และประชาชนน าความรู้และประสบการณ์ ที่ ได้รับ ในการอบรม
นาไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คนขึ้นไป
6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคงและยั่งยืน นาไปสู่การประกอบธุรกิจประสบความสาเร็จ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

7.1 เสนอ
โครงการ

7.2
7.3
7.4
7.5

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

ครู นักเรียน
นักศึกษา
และ
แต่งตั้ง
ประชาชน
คาสั่ง
กรรมการ ทั่วไปมี
ดาเนินการ ความรู้ มี
ประสบการณ์
ติดตามผล และทักษะ
วิชาชีพ
ประเมินผล เกี่ยวกับการ
และสรุปผล ประกอบ
ธุรกิจ

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 255….. (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ครู นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
มีประสบการณ์
และทักษะ
วิชาชีพเกี่ยวกับ
การประกอบ
ธุรกิจและ
รายได้และ
ค่าตอบแทนใน
การประกอบ
ธุรกิจ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..........1,000………….บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
..........-..........บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
..........-………. บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.....1,000…. บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..........-………. บาท

ก.ย.
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คนขึ้นไป
9.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการดาเนินโครงการ
- พอประมาณกับงบประมาณ
- พอประมาณกับเวลา (ตามเวลาที่กาหนด)
2. ความมีเหตุผล
- นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
- นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนการทางาน
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ
- มีความขยัน อดทน และอดออม
- ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
- มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจ
2. คุณธรรม
- นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4 มิติ
1. สังคม
- นาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไปเผยแพร่ให้
ชุมชน หรือประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และสามารถนาความรู้ทักษะ
วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการไปเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนา
ต่อ ยอดธุรกิ จเดิ มได้ อย่ างมั่ น คงและยั่ ง ยืน น าไปสู่ก ารประกอบธุร กิ จ ให้
ประสบความสาเร็จได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
2. เศรษฐกิจ
- นาความรู้จากการเข้ าร่วมโครงการบ่ม เพาะผู้ป ระกอบการไปประกอบ
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่มั่นคงได้ ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดี
ขึ้น
3. วัฒนธรรม
- เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ
- เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ
4. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน สาหรับนาไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 แบบประเมินผลจากงานวิจัย
11.2 รายงานผลดาเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา

๔๐๓
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ลงชื่อ.........................................
(นางสาวกมลชนก สว่างกุล)
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ

๔๐๔
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.17.....
โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่…….1………..
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่......... 1, 4,7............ด้านที่........20.......
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3……………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่……2………ด้านที่……2.2……
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่..............2.......................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่..........................1,2,3,5.....................................
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: ……รับผิดชอบ,สามัคคี..……
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่...........2.............แผนที.่ ........3,4,5.................

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้ความสาคัญของการประกวดสิ่งประดิษฐ์และยังส่งเสริม
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีการผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เสมอ
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มีนโยบายให้ดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน
และพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร สถานศึกษาและ
ประเทศชาติต่อไปนั้น ทางส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของสถานศึกษา ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ในการประยุกต์และ
ต่อยอดธุรกิจเพื่อเป็นผลงานในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจและได้รับการ
คัดเลือกเข้าไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติได้

๔๐๕

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๔๐๖

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กิจกรรม
เสนอ
โครงการ
แต่งตั้งคาสั่ง
กรรมการ
ประชาสัมพั
นธ์แจ้ง
นักศึกษา
ดาเนินการ
จัดการอบรม
ประเมินผล
และสรุปผล

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม

ธุรกิจสามารถต่อ
ยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้
มากกว่า 2
ธุรกิจ

ธุรกิจสามารถต่อ
ยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้
มากกว่า 1 ธุรกิจ
และได้รับการ
คัดเลือกเข้าไป
ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับภาคได้

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้สถานศึกษา
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.......................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น…...........1,000............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
...................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
............. 1,000........... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติได้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
- พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย
- พอประมาณกับระยะเวลาดาเนินงาน
2. ความมีเหตุผล
- เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อยอดธุรกิจ
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
- มีการเผยแพร่ธุรกิจสู่หน่วยงานภายนอก
2. คุณธรรม
- มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน

ก.ย
.
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4 มิติ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ

- เอื้อให้สังคมดี มีความร่วมมือกันในสถานศึกษา
- เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
เกิดรายได้ที่เกิดจากภายนอกสถานศึกษาได้
3. วัฒนธรรม
- เกิดความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน
- เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์
4. สิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสานึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ............................................
(นางสาวกมลชนก สว่างกุล)
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.............................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
โครงการที่.....4.18.....
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที่…….1………..
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานที่......... 1, 4,7............ด้านที่........20.......
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3……………………………………………
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่……2………ด้านที่…2.3…
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านที่...............2......................
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านที่.....................1,2,3,5........................................
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: …….…รับผิดชอบ..……
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............2................แผนที.่ .......3,4,5..........

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินโครงการ
จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชี วศึกษาเพื่อพัฒ นาอาชีพประชาชน ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐบาล ในการส่งเสริมฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้าง
งาน ผู้ก าลังอยู่ในข่าย เลิ กจ้ าง ผู้ส าเร็จ การศึก ษาที่ยั ง ไม่ มี ง านท าและประชาชนที่ส นใจทั่ว ไป เพื่ อพั ฒ นา
ศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
โดยที่ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมและ
เป้าหมายชัดเจนที่จะสนับสนุนและดาเนินการโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน ในการนาสาขาวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น
ได้แก่ อาชีพ “การนวดเท้าเพื่อการผ่อนคลาย” ไปฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทาและประชาชนที่สนใจทั่วไป
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนและฝึกฝนความชานาญทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพ
ที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้ อันจะนาพาไปสู่ความมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั้งยืนในชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคม
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิก
จ้ างผู้ ก าลั ง อยู่ ในข่ า ยถู ก เลิ ก จ้ า งงาน ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ มี ง านท า กลุ่ ม เกษตร กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส
5.2 เพื่อ เพิ่มศักยภาพให้ กับประชาชนที่ไ ม่มีง านทา ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กาลัง อยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์ จน
เกิดทักษะความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กลับครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดี
ให้กับชุมชนได้
5.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน
5.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีสามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนได้
6.1.2 จานวนประชากรที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 50 คน ได้รับการฝึกอบรม
และปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความถนัด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีสามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพและเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
6.2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการ จนเกิด
ทักษะความชานาญ สามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
6.2.3 ประชาชนฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับตนเองไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม และรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนตาม
นโยบายของรัฐ
6.2.4 ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติในอาชีพสามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัดอย่างเชื่อมั่นทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่
ลา
ดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ
กิจกรรม

7.1 เสนอโครงการ
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
7.2 แต่งตั้งคาสั่ง
ปราจีนบุรี
กรรมการ
7.3 ประชาสัมพันธ์ สามารถเป็น
แจ้งนักศึกษา ศูนย์
ฝึกอบรม
7.4 ดาเนินการ
จัดการอบรม อาชีพให้
ประชาชน
7.5 ประเมินผล
ได้
และสรุปผล

ปีงบประมาณ 2561 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)
ตัวชี้วัดของ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประชาชนฯ
ที่มารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ
และฝึกปฏิบัติ
ในอาชีพ
สามารถเลือก
ประกอบอาชีพ
ได้ตามความ
ถนัดอย่าง
เชื่อมั่นทาให้มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน  เงินงบประมาณ
 รายได้
 งบดาเนินงาน
 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
 อื่น ๆ.................................................................
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................1,000.............บาท ได้แก่
8.1  หมวดค่าตอบแทน
...................................... บาท
8.2  หมวดค่าใช้สอย
...................................... บาท
8.3  หมวดค่าวัสดุ
.............1,0000.......... บาท
8.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิก
จ้างผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
9.2 ประชาชนมีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น
9.3 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง
1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณที่ได้
2. ความมีเหตุผล
เพื่อนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
2 เงื่อนไข
1. ความรู้
2. คุณธรรม

ป้องกันการซ้าซ้อนของเนื้อหาในการสอน
มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน
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4 มิติ
1. สังคม
เอื้อให้สังคมดี มีความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ
2. เศรษฐกิจ
ลดค่าใช้จ่ายวัสดุของสถานศึกษา
3. วัฒนธรรม
เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน
4. สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษาได้มาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมการทางานดี
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวกมลชนก สว่างกุล)
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ...................................................ผู้ขออนุมัติ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เห็นสมควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจสอบ
(นางศรัญญา สุขปลั่ง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้พิจารณาโครงการ
ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...............................................................
(นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อนุมัติโครงการ
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