
 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรีนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้วิทยาลัยฯใช้เป็นข้อมูลน าพ้ืนฐานกรอบการด าเนินงานรอบงบประมาณและขับเคลื่อนการบริหาร  
จัดการศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและด าเนินภารกิจต่าง ๆ     

 มีสาระส าคัญประกอบด้วยข้อมูล  6  ส่วน  คือส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ยุทธศาสตร์ ของ สอศ.  ส่วนที่  ๒  ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์คุณธรรม 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  แผนผังที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลบุคลากร  และข้อมูล
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนที่  3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4  แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประกอบด้วย สรุปเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เงินรายได้สถานศึกษา ตาราง
งบประมาณรายรับ  ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนงาน   
โครงการและผู้รับผิดชอบแผนงาน  โครงการ ส่วนที่ ๕  โครงการ 4 ฝ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี 2560 – 2564 กับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
งานของวิทยาลัยฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การ
พัฒนา  ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ขอขอบคุณงานฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายทรัพยากร  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือในการเก็บรวบร่วมข้อมูลเป็นอย่างดี  ที่ท าให้ได้ข้อมูลรายงานประจ าปีการศึกษา  2562  ได้อย่าง
ครบถ้วนพอเพียงและหวังว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ครู  และบุคลกกรของวิทยาลัยฯ  
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 

 

 

                                      งานวางแผนและงบประมาณ 

                                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  



สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 1 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 5 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 8 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      11 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 13 
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 15 
 

ส่วนที่  ๒  ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 

ประวัติของสถานศึกษา 17 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 20  
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 23 
อัตราก าลัง  ในปีงบประมาณ   256๒           29 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา           30 
สรุปข้อมูลจ านวนบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ  2562     31 
รายละเอียดผู้บริหาร/ข้าราชการครู/ข้าราชการพลเรือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562                32 
รายละเอียดพนักงานราชการและลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  2562 33 
รายละเอียดครูพิเศษจ้างสอน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 34 
รายละเอียดเจ้าหน้าที่  ประจ าปีงบประมาณ  2562 35 
รายละเอียดลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  2562 36 
จ านวนนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตร ปวช.,ปวส. ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 37 
เป้าหมายนักศึกษา หลักสูตร ปวช.,ปวส. ภาคเรียนที่  1  ปกีารศึกษา  2562 38 
เป้าหมายจ านวนนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น  39 
และหลักสูตรนอกระบบอ่ืน ๆ ปีงบประมาณ  2562 
         

ส่วนที่  3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 40 
พันธกิจ 40 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 40 
 

ส่วนที่  4  สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2560-2561 43 
ประมาณการรายรับ รายจ่าย  เงินรายได้สถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562 44 
ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 45 



 หน้า 
ตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2561 46 
 

ส่วนที่  5  แผนงาน/โครงการ 
   

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (แผนงาน/โครงการ) 
 

1.1  โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒        56 
1.2  โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  2561        59 
1.3  โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน           62 
1.4  โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป           65 
1.5  โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง           68 
1.6  โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี        71 
1.7  โครงการคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร          74 
1.8  โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี           77 
1.9  โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ          80 
1.10  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     83 
1.11  โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี       86 
1.12  โครงการจัดหา  วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกอาคารสถานที่      89 
 

ฝ่ายวิชาการ  (แผนงาน/โครงการ) 
 

2.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ          92 
2.2  โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้           95 
2.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ         98 
2.4  โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ        101 
2.5  โครงการบริการวิชาชีพ          104 
2.6  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการฯ        107 
2.7  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ         110 
2.8  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ       113 
2.9  โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน       116 
2.10  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ       119 
2.11  โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ      122 
2.12  โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    125 
2.13  โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพฯ        128 
2.14  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา   131 
2.15  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบฯ       134 
2.16  โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน         137 
2.17  โครงการอบรมพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์         140 
2.18  โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน        143 
2.19  โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน      146 



             หน้า 
2.20  โครงการปรับปรุงห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี    150 
2.21  โครงการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      153 
2.22  โครงการแข่งขนัทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน        156 
2.23  โครงการ Chrismas & Happy New Year        160 
2.24  โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้         163 
2.25  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์        166 
2.26  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์        169 
2.27  โครงการสร้างองคค์วามรู้สู่อาเซียน         172 
2.28  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน         175 
2.29  โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์        178 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  (แผนงาน/โครงการ) 
 

3.1  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่         181 
       ท าใหม่พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพ่ือโลกเรา        185 
3.3  โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดหลักปรัชญา       188 
3.4  โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      191 
3.5  โครงการวันสถปนาพร้อมใจไหว้ครู         195 
3.6  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว       198 
3.7  โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา         201 
3.8  โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด         204 
3.9  โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด         207 
3.10  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์การนักเรียน  นักศึกษา      210 
3.11  โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย        213 
3.12  โครงการกิจกรรม ๕ ส.  Big Cleaning Day        216 
3.13  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ชาติ     219 
3.14  โครงการลูกเสือบริการ          222 
3.15  โครงการวันศุกร์พบธรรม          225 
3.16  โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม        228 
3.17  โครงการประชุมวิชาการองค์การ         232 
3.18  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช         236 
3.19  โครงการทัศนศึกษางาน  นักศึกษาองค์การ        240 
3.20  โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One       243 
3.21  โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข ( Happiness Collage)      246 
3.22  โครงการธนาคารขยะ          250 
3.23  โครงการช่อสะอาด          254 
3.24  โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม วันดินโลก       257 



                หน้า 
3.25  โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก ลดการทิ้งขยะ       261 
3.26  โครงการอบรมครูที่ปรึกษา          265 
3.27  โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน      268 
3.28  โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)        271 
3.29  โครงการประชุมผู้ปกครอง          274 
3.30  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกกลางคัน/เยี่ยมบ้าน      277 
3.31  โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก       280 
3.32  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ าปี       283 
3.33  โครงการสวัสดิการพยาบาล          286 
3.34  โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ าดื่ม       289 
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ส่วนที่  1  บทน ำ 
 

1.1  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒  
         สาระส าคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ 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 
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒  
   ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย  
    ๑. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ต่าง  ๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ ยังคงมีความ
ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
    โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด         
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ของประเทศ  
    ๒. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สู งที่มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม   เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้ำหมำย  
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มี

ความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เป็นกรอบการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว  รัฐบาลมีนโยบาย     ในการสร้างความม่ันคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  โดยการขจัดอุปสรรค ต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว 
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมาย    การพัฒนา
ระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์          
อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ในอนาคต  
 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
    ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ ๕ ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบน
ทางสายกลาง  มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้าน มีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืน ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  น าไปสู่การสร้างสังคมที่พึง
ปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม   
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

1.2 นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
๑.๑ นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่  
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
๔.๗ ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุข และ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๓  

 

๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล 
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 

๑.๒ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประเด็นแรงงานต่าง
ด้าว  ยาเสพติด 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

๓ .๑ ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่   ผู้ที่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
๓.๓ จัดระเบียบสังคม   

นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 ๕.๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 ๕.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
นโยบายที่ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๖.๑ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย 

๖.๒ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่  และปัญหา 
ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  
๖.๓ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี ภาษีที่

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
๖.๔ เพ่ิมขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้เข้มแข็ง

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๕ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๗.๑ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 

ภูมิภาคอาเซียน 
๗.๒ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง 

แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
๗.๓ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๘.๑ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
๘.๒ ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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๔  

 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

๙.๒ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๙.๓ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๑ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
 

1.3 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   ๖ ด้ำน  
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม 

๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคง ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   ๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคง   ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล 
๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๕  

 

๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

   ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.4  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้ำหมำย 
๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา 

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่แนวทางการพัฒนา 
๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
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๖. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม      
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

๗. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่       
อาทิอาชญากรรม  และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย จากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ 

เป้ำหมำย 
๑. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๒. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน 
๓. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒ . คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี

คุณภาพ  และมาตรฐาน 
๔. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   เพ่ือ  

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย 
๑. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  ตามหลัก

ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๒. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมาย 
๑. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน  และ

สามารถตรวจสอบได ้
๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพ้ืนที่ 
๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน 

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
๕.  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  สร้าง

ขวัญก าลังใจ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

1.5  แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์   คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง กับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์ 
๑.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน  ใน

รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต   สื่อ

การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔ ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา     
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  มีครูครบตาม

เกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

กลยุทธ์ 
๒.๑ วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
๒.๒ ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น  

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
๒.๔ สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ 
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๙  

 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  เพ่ิม

จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด   และ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

กลยุทธ์ 
๓.๑ เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
๓.๒ เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๓.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้   จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพ ในการ 
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

กลยุทธ์ 
๔.๑ ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ในทุก

พ้ืนทีค่รอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
๔.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔.๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล เป็นรูปธรรม

อย่างกว้างขวาง 
๔.๔ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
๔.๕ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลายและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร                   

และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพ่ือ
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๑๐  

 

การศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม  สื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
๕.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย  และไม่

ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน

ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

๕.๓ ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ๕.๔ จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็น

ที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจาย
อ านาจลงไป สู่ส่วนภูมิภาค    และสถานศึกษา   และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาล  ในการบริหาร    
รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบ
อาชีพ ในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 
๖.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน

คุณธรรมความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
๖.๒ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ า 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๖.๔ เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๖.๕ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วน กับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๖.๖ ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
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๑๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.1  แสดงจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1.6 ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ 
 ๑.ความมั่นคง 
 ๒.การผลิต พัฒนาก าลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๔.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ๕.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖.การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
ภำรกิจ 

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
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๑๒  

 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ

การฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การมีส่วนร่วม 
 ๓. เอกภาพ 
 ๔. การสร้างเครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
 ๑. คุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ความพึงพอใจ 
 ๓. มีงานท า 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

-  การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพ 
-  การจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
-  การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
-  การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาทวิวุฒิ 
-  การพัฒนาการเรียนการสอน 

ปรับภำพลักษณ์ 
- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ทะเลาะวิวาท) 
- การสร้างการรับรู้และการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเชิงรุก 

กำรมีงำนท ำ 
- การพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ ๖ ภาค 
- การพัฒนาหลักสูตร E TO E 

เพิ่มปริมำณผู้เรียน 
- การสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
- การพัฒนาอาชีวศึกษาโดยทวิศึกษา 
- การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี 
- การลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

สิ่งแวดล้อม (ภูมิทัศน์/ภูมิใจ) 
- การพัฒนาความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๑๓  

 

บริหำรจัดกำร 
- การสร้างความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษา 
- การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร 
- การสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาเอกชน 
- การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา 
- การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 

    น าภาพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
    ประสานเครือข่าย                     ขยายทวิภาคี 
    ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
    เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นท างานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
1.๗ มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพ่ือใชเป็นเกณฑในการสงเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน  ๙  ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้   มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๑.๑  ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติ
ต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  และหรือข้อเท็จจริง  
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   
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 ๑.๒  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
 ๑.๓  ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพะมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มำตรฐำนที่  ๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กับกับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 ๒.๑  ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน         สถาน
ประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวันท างาน
ตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการ
เรียน  การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
 ๒.๓  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่   ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔  ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วงงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเริม  สนับสนุนจาก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง  ๆ  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
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 ๓.๑  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๓.๒  ด้ำนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  งำนวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  โดย
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง  ๆ  ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  ทั้งนี้ ใหหน่วยงานตนสังกัดและสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลัก
เกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาก าหนด  
  

1.8 แผนพัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
จังหวัดปราจีนบุรีได้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่าวคือ การลดความเสี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบจาก

ความผันผวนหรือไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจด้วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ/ฝีมือแรงงาน การปรับตัวของภาค
ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมหรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในสาขาที่มีความอ่อนไหว  และการมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภคตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของจังหวัด 

เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็น  มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย 

1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้า  และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง  

2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
3. การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการในพ้ืนที่  

ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่ จังหวัดเพ่ิมขึ้น  
เป้ำหมำย  

1.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
2. การเพ่ิมมูลค่าสินค้า  และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน อัตลักษณ์  และวิถีไทย 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓  เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค ์
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๑๖  

 

เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็นที่ ต้องการ
ของตลาด 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของ  ตลาด สามารถ     
สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ประเด็นกำรพัฒนำที่  ๔ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับการ 
ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  
วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
สู่ระดับสากล  
เป้ำหมำย 

1. การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
2. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่   ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
2. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 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
กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 
 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  ได้ประสานงานกับจังหวัด
ปราจีนบุรี  ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
พิจารณาใช้ที่ดินบางส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ด้านที่ติดกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) 
เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยมีนางนงเยาว์ แก้วกังวาล ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  เป็น         
ผู้ประสานงานกับจังหวัดปราจีนบุรีกรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๓๔  จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งความประสงค์  ที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ก่อสร้างหอพระ      
ประจ าจังหวัด  โดยได้จัดหาที่ดินทดแทนให้ใหม่ในบริเวณด้านตะวันออกของสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นที่ดิน
ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ปจ.๒๒๑  เนื้อที่เดิม ๑๙-๒-๖๗ ไร่   ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นนายเกษม  หน่ายคอน  เป็นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี             
กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงแต่งตั้ง  นายสุดใจ  ดวงสว่าง เป็นผู้ประสานงานในการ
จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 ต่อมาภายหลัง จากการตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวกับราชพัสดุจังหวัดปราจีนบุรี  พบว่าตาม
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ได้ก าหนดให้ที่ดินบริเวณนั้น  เป็นพ้ืนที่สีเขียว
อ่อน  ประเภทที่โล่งแจ้ง เพ่ือนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม  ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใช้ก่อสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักผังเมือง  เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๓๕ กรมอาชีวศึกษา จึงได้ยื่นหนังสือขอให้ส านักผังเมืองทบทวนมติคณะกรรมการผังเมืองใหม่  
 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๕  ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๒ ก็ยังคงยืนยันมติเดิม   
พร้อมทั้งเสนอให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินพื้นที่แปลงเดียวกัน ที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงเดิมซึ่งผังเมือง
ก าหนดพื้นที่ไว้เป็นสีเขียวมะกอกประเภทสถาบันการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับที่ดินดังกล่าว  ในที่สุดกรมพล
ศึกษาได้เห็นชอบสับเปลี่ยนให้กรมอาชีวศึกษาใช้พ้ืนที่ด้านเหนือของแปลง ปจ.๒๒๑  เนื้อท่ี ๑๓-๐-๗๐ ไร่  
 เมื่อทุกอย่างพร้อม วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๖/๑ ถนนราษฎรด าริ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยมีนายสุดใจ  ดวงสว่าง  เป็นผู้อ านวยการ  พร้อมด้วยนายสมหมาย  สว่างศรี  และ          
นายโชติปรีชา  แก้วกังวาน  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ          
ปี ๒๕๓๖ จ านวน ๓๕,๐๕๒,๒๐๐.- บาท  มีอาคารต่าง ๆ รวม ๕ รายการ ดังต่อไปนี้ 

๑. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น (๓๔๑๙)จ านวน  ๒ หลัง 
๒. อาคารส านักงานหอประชุม  (๓๕๖๔๐)  จ านวน  ๑ หลัง 
๓. บ้านพักอาศัย ๗ – ๘  (๓๕๔๑๐)  จ านวน  ๑ หลัง 
๔. บ้านพักครู  ๖  หน่วย   (๓๐๐๓)   จ านวน  ๓ หลัง 
๕. บ้านพักภารโรง  ๒ หน่วย  (๓๖๐๐๑)  จ านวน  ๓ หลัง 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพ   ระยะสั้น  มีดังนี้ ช่างซ่อมช่างยนต์, ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์, อาหาร ขนม, บัญชีร้านค้า, 
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๑๘  

 

ช่างตัดผมชาย,  ช่างเสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, ศิลปะประดิษฐ์  โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่   ใน
การฝึกอบรมและให้บริการ  ทางวิชาชีพแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา หาความรู้   และผลิต
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ขยัน อดทน และซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ  และการงานโดยให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๐   เปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรมคือ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา  
พณิชยการ  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสริม
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบแรก 
 พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการ
ท่องเที่ยว  ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ภาคปกติ 
 พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสอง และ  เปิดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน ระดับ ปวส. (ภาคปกติ) 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ปวส. 
ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ภาคปกติ และเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 พ.ศ.๒๕๕๓ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์
ทั่วไป ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์  ระดับ 
ปวส. ระบบทวิภาค ี
 พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม 
 พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษา สู่
ความเป็นเลิศ ระดับ ๕ ดาว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จ านวน ๑ หลัง และเปิดการเรียนการ
สอนประเภท   วิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ระบบทวิภาค ี

ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
ประจ าปี  ๒๕๕๗  และโล่ประกาศเกียรติคุณ  “ สถาบันอาชีวศึกษาดีเด่นโครงการจัดการศึกษาเพ่ือ            
การมีงานท า ”  ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับรางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
วิทยาลัยฯได้สร้างเหรียญหลวงพ่อเพชร ด้านหลังเป็นพระวิษณุกรรม เป็นที่ระลึกจ านวน ๒๕๓๙ เหรียญ จัด
การศึกษาระบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 ทีมหุ่นยนต์ “มหาโพธิ์”วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   การแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับโล่รางวัลส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก (Star) และมีคะแนนเต็ม   ๑๐๐  
คะแนน ประจ าปีการศึกษา 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 มีผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  ๙  คน  ดังนี้ 
1. นายสุดใจ ดวงสว่าง ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ 
2. นายโกศล ศรีขวัญ  ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 
3. นายสุธี  เข็มทอง  ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 
4. นายสมหมาย สว่างศรี  ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๑ 
5. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
6. นายจ าลอง กล่อมอยู่ ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๔ 
7. นายโสภา มะเครือสี ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
8. นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
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2.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบำยและยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

การประกันคุณภาพ  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
 

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. จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   ๔. มีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก 
 
จุดเน้น :   มีคุณธรรม  มีคุณภาพและมีสุขอย่างพอเพียง 
  

ปรัชญำ  :    วินัยดี  มีคุณธรรม  ก้าวน าวิชาชีพ 
          

พุทธศำสนสุภำษิต 
        “โยคา เว ชายเต ภูริ” 
        “ปัญญา ย่อมเกิดข้ึน เพราะการฝึกฝน” 
 

คุณธรรมอัตลักษณ์   :  สุภาพ  รับผิดชอบ  มีวินัย 
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คุณธรรม 
เป้ำหมำย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหำร ครู/เจ้ำหน้ำที ่ นักเรียน นักศึกษำ 

ควำม
สุภำพ 

 - ทักทำยด้วยกำรไหว้   - ทักทำยด้วยกำรไหว้   - ทักทำยด้วยกำรไหว้  

- มีควำมเป็นกัลยำณมิตรที่ดี
พูดจำสุภำพ  

- เป็นแบบอย่ำงท่ีดี ทั้งกำรพูด กำร
ปฏิบัติตน  

 - มีกริยำมำรยำทเรียบร้อย 
สุภำพ อ่อนน้อม   

ควำม
รับผิดชอบ 

 - เข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง - ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งำน และ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงำน 

 - ตั้งใจเรียน ไม่ใช้โทรศัพท์
ระหว่ำงเรียน   

 -  รับผิดชอบต่อหน้ำที่  -  รับผดิชอบต่อหน้ำที่ -  ร่วมกันอนุรักษ์พลังงำน 

    - ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย 

มีวินัย - เป็นแบบอย่ำงท่ีดี - เป็นแบบอย่ำงท่ีดี - ถอดรองเท้ำเป็นระเบียบ 

- ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อตกลง
ของสถำนศึกษำ 

- ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อตกลงของ
สถำนศึกษำ 

 - จัดห้องเรียนเป็นระเบียบ 

    - ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อตกลงของสถำนศึกษำ 

 

อัตลักษณ์ 
         “จิตสาธารณะ ทักษะเยี่ยม” 
          จิตสาธารณะ  หมายถึง  การเป็นผู้มีความตระหนักและอาสาช่วยเหลืองานที่  เป็นประโยชน์แก่
องค์กร สังคม และประเทศชาติ 

ทักษะเยี่ยม หมายถึง การเป็นผู้มีความสามารถและช านาญทางด้านวิชาชีพปฏิบัติจริงมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับ 
 

เอกลักษณ์  :  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

วัฒนธรรม   : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี 
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สัญลักษณ์ประจ ำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สีประจ ำวิทยำลัย  : น้ าเงิน เหลือง   
 

 
 
 

 

 
ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย :  ดอกอินทนิล 
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2.๓  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 

แผนที่วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:ppc3659@gmail.com
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แผนผังวิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.   อาคารเรียน ๑ บรหิารธรุกิจ – สามัญ 

๒.   อาคารเรียน ๒ ช่างอุตสาหกรรม 

๓.   อาคารหอประชุมดวงสวา่ง และ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

๔.   อาคารตึกอ านวยการห้องปฏิบัติงาน /ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ /ฝ่ายวิชาการ 

๕.   ป้อมยามและห้องครเูวร 

๖.   ห้องธนาคารโรงเรียน 

๗.   ห้องเรียนระยะสั้น (ตัดผม ชาย/หญิง) 
๘.   ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.) 
๙.   ห้องสหการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี

๑๐.  พระวิษณุกรรม 

๑๑.  พระพุทธรูป 
๑๒.  ลานอเนกประสงค ์

๑๓.  เสาธง 
๑๔.  ศูนยฝ์ึกอบรมอาชีพศูนย์บม่เพาะ 

 

๑๕.  แผนกวิชาคหกรรม 

๑๖.  ห้องเรยีนระยะสั้น (เสรมิสวยสตรี) 
๑๗.  ศูนยฝ์ึกอบรมอาชีพศูนย์บม่เพาะ 

๑๘.  ห้องเกียรติภมูิประวัติวิทยาลยัฯ 

๑๙.  แผนกวิชาคหกรรม 

๒๐.  ห้องเก็บพัสดุกลาง 
๒๑.  โรงฝึกงานแผนกไฟฟ้าก าลัง 

๒๒.  โรงอาหาร 

๒๓.  อาคารเทคนิคพื้นฐาน 

๒๔.  ห้องน้ า 

๒๕.  บ้านพักครู – บุคลากร 
๒๖.  บ้านพักผู้อ านวยการ 

๒๗.  ลานจอดรถ นักเรียน-นักศึกษา 

๒๘.  อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 
๒๙.  ห้องเก็บอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี 

๒๙ 
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๒๕  

 

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง  
 

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอืน่ 
จ ำนวน พื้นท่ี

ใช้สอย 
(ตร.ม.) 

ลักษณะกำรใช้งำน 
สภำพปัจจุบัน 

จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ 
ใช้

ไม่ได้ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ   1 1 ห้องอินทนิล 160 ห้องประชุม ✓   

อาคาร 1  จ านวน  4  ชั้น     ศูนย์การเรียนรู ้ 40 ศูนย์การเรียนรู ้ ✓   

      ศูนย์การเรียนรู้-วทิบรกิารห้องสมุด 120 ศูนย์การเรียนรู้-วทิบรกิารห้องสมุด ✓   

    2 1201 53 ห้องเรียนทฤษฎวีิชาภาษาอังกฤษ ✓   

      1202 53 ห้องเรียนทฤษฎวีิชาภาษาไทย/สังคม ✓   

      1203 80 ห้องเรียนทฤษฎวีิชาวทิยาศาสตร ์ ✓   

      1204 64 ห้องเรียนทฤษฎวีิชาสุขศกึษา ✓   

      1205 64 ห้องเรียนทฤษฎวีิชาคณิตศาสตร ์ ✓   

    3 1206 53 ห้องเรียนทฤษฎ ี ✓   

      1301 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาคอมฯ ✓   

      1302 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาคอมฯ ✓   

      1303 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาคอมฯ ✓   

      1304 60 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาคอมฯ ✓   

    4 1305 60 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาคอมฯ ✓   

      1401 80 ห้องเรียนปฏิบัตกิารเครือ่งใช้ส านกังาน ✓   

      1402 40 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาคอมฯ ✓   

      1403 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาการบัญช ี ✓   

      1404 56 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัตวิิชาการบัญช ี ✓   

      1405 56 ห้องพิมพ์ดีดไทย ✓   

      1406 40 ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ ✓   
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๒๖  

 

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง  
 

 

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอืน่ 
จ ำนวน พื้นท่ีใช้

สอย 
(ตร.ม.) 

ลักษณะกำรใช้งำน 
สภำพปัจจุบัน 

จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ   1 1 2101 80 ห้องเรียนทฤษฎแีผนกช่างยนต ์ ✓   

อาคาร 2  จ านวน  4  ชั้น     ห้องเครือ่งมอืช่างยนต ์ 20 ห้องเก็บเครือ่งมือช่าง ✓   

      ห้องเก็บอุปกรณ์ช่างยนต ์ 40 ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน ✓   

      พื้นที่ฝกึฝีมอืช่างยนต ์ 31 ห้องเรียนภาคปฏิบัตแิผนกช่างยนต ์ ✓   

    2 2201 60 
ห้องเรียนปฏิบัตกิารแผนกการ
ท่องเที่ยว 

✓   

      2202 60 ห้องเรียนทฤษฎวีิชาเทคนิคพืน้ฐาน ✓   

      ห้องเรียนปฏิบัตกิารแผนกการท่องเที่ยว 60 
ห้องเรียนปฏิบัตกิารแผนกการ
ท่องเที่ยว 

✓   

      ห้องพักครูทอ่งเที่ยว 30 ห้องพักครูทอ่งเที่ยว ✓   

      ห้องเรียนปฏิบัตกิารแผนกการท่องเที่ยว 80 
ห้องเรียนปฏิบัตกิารแผนกการ
ท่องเที่ยว 

✓   

      ห้องเรียนเขียนแผนเทคนิคพ้ืนฐาน 80 ห้องเรียนเขียนแผนเทคนิคพ้ืนฐาน ✓   

    3 2301 80 ห้องปฏิบัติการมอเตอร ์ ✓   

      2302 40 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ✓   

      2303 40 ห้องปฏิบัติการทฤษฎีไฟฟ้า ✓   

      2304 80 ห้องปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ✓   

      2305 80 
ห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทั่วไป 

✓   

      2306 25 ห้องปฏิบัติการนิวแมตกิส์/PLC ✓   

    4 2401 80 ห้องปฏิบัติการขยายเสียง ✓   

      2402 80 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร ์ ✓   

      2403 80 ห้องปฏิบัติการเครือ่งรับโทรทัศน์ ✓   

      2404 60 ห้องปฏิบัติการเครือ่งรับวทิยุ ✓   

      2405 60 
ห้องปฏิบัติการอิเลก็ทรอนกิส์
เบ้ืองต้น 

✓   
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๒๗  

 

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง  
 
 
 
 

ช่ืออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น 
จ ำนวน พื้นท่ีใช้

สอย 
(ตร.ม.) 

ลักษณะกำรใช้งำน 
สภำพปัจจุบัน 

จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ 
ใช้

ไม่ได้ 

อาคารวิทยบริการและส านักงาน 1 1 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 16 ห้องผู้อ านวยการวิทยาลัย ✓   

จ านวน 4 ชั้น   
2 

ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
✓   

    ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ     

    3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 32 เพื่อการเรียนการสอนทางภาษา ✓   

  
  
  
  

  ห้องสืบค้นข้อมูล 16 เพื่อสืบค้นข้อมูล ✓   

  3 ห้องคอมพิวเตอร ์ 96 ห้องคอมพิวเตอร ์ ✓   

    ห้องเครื่องถ่ายเอกสาร 80 ห้องเครื่องถ่ายเอกสาร ✓   

    4 ห้องประชุม 200 ห้องประชุม ✓   

ห้องตัดผมชาย 1 1 ห้องตัดผมชาย 53 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาตัดผมชาย ✓   

ห้องเสริมสวยสตรี 1 1 ห้องเสริมสวย 68 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาเสริมสวยสตรี ✓   

ห้องเก็บพัสดุกลาง 1 1 ห้องเก็บพัสด ุ 10.34 ห้องเก็บของพัสดุกลาง ✓   

ห้องคหกรรม/งานพัสดุ 1 1 ห้องคหกรรม/งานพัสดุกลาง 112 ห้องปฏิบัติการคหกรรมอาหาร/งานพัสดุกลาง ✓   

บู๊ชฝึกงานแผนกไฟฟา้ 1 1 พื้นที่ปฏิบัติงานไฟฟา้ 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 
960 

ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  
✓   

  1 1 หอประชุมดวงสวา่ง ประชุมนักศึกษา,ผู้ปกครอง,เรียนพละศึกษา 

บ้านพักผู้บริหาร 1 2 - 115.5 บ้านพักผูอ้ านวยการ ✓   

บ้านพักครู/อาจารย ์ 18 2 - 1026 บ้านพักคร/ูเจ้าหน้าที ่ ✓   

บ้านพักภารโรง 6 1 - 130.8 บ้านพักนกัการภารโรง ✓   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๒๘  

 

ตำรำงอำคำรเรียน/สิ่งก่อสร้ำง  
 
 
 

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น 

จ ำนวน พื้นที่
ใช้สอย 
(ตร.
ม.) 

ลักษณะกำรใช้งำน 

สภำพปัจจุบัน 

จ ำนวน ชั้น ห้อง ใช้ได้ 
ใช้

ไม่ได้ 

รั้ว คอนกรีต พรอ้มป้ายชื่อวิทยาลยั 1 - - 442 รั้วกั้นบริเวณรอบวิทยาลยัฯ ✓   

เสาธง 1 - - 9 ลานกิจกรรม ✓   

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - - 2,000 ถนนภายในวิทยาลัยฯ ✓   

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 1  -  - 3,300 ถนนภายในวิทยาลัยฯ ✓   

แท่นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 1 - - 16.0 ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป ✓   

แท่นประดิษฐ์ฐานพระวษิณุกรรม 1 - - 16.0 ประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม ✓   

ศาลาพักผ่อน 7 1 - 74 ศาลาพักผ่อนหน้าอาคารเรียน ✓   

ห้องน้ า-หอ้งส้วม  ชาย-หญิง 2 1 12 135 ห้องน้ า-หอ้งส้วม ชายหญิง ดา้นข้างโรงอาหาร ✓   

โรงอาหาร   1 1 - 410 แหล่งจ าหน่ายอาหารให้นกัศึกษา ✓   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 1 - 24 ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ✓   

ห้องฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 1 1 - 72 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ ✓   

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 1 1 - 72 ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียน นักศึกษา ✓   

ห้องสหการ 1 1 - 21.6 สหการวิทยาลยัฯ ✓   

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 ห้องปฏิบัติงานกจิกรรม ✓   

ห้องรับรอง 1 1 - 24 ห้องรับรอง ✓   

ห้องฝึกปฏิบัตกิาร P.P. Coffee 1 1 - 24 ห้องฝึกปฏิบัตกิาร P.P. Coffee ✓   

อาคารอเนกประสงค์(โดม) 1 - -   จัดประชุมกลางแจ้ง  ✓   
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๒๙  

 

อัตรำก ำลัง   ในปีงบประมำณ   256๒ 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ ำนวน  60  คน  ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร      4  คน 
ข้าราชการครู     8  คน 
พนักงานราชการ     9  คน 
ลูกจ้างประจ า     1  คน 
ครูพิเศษสอน     14  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว     24  คน 

รวม  60  คน 
 
 

ข้อมูลงานทะเบียน 24  ตลุาคม  2561 
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๓๐  

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายอภัย  งามแสง 
นางศรัญญา  สุขปลัง่ 
นายสุทธพิงษ์  ศรีถัน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายภาคภูมิ นาคทพิย ์
 

หัวหน้างานกิจกรรม 

นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง 

นางสาวสุภัคจิรา  เกาะโพธ์ิ 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน 

นายวสุรัตน ์ วงษ์มิตร 
หัวหน้างานสวัสดิการ 

นักเรียน นักศึกษา 

นายเสรี  เสนช ู

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบรกิารชุมชน 

นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร 
หัวหน้างานวางแผน 

และงบประมาณ 

นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศนูย์ข้อมูล

สารสนเทศ 

นายปวีณ  แก้วใส 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นายอานนท์  เอื้อเฟื้อ 
หัวหน้างานวิจัยพฒันา ฯ 

นางสาวจฑุารัตน์ คงประสิทธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวกมลชนก  สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและการประกอบธุรกิจ 

นางนิภา  งามแสง 
หัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป 

นางสาวธนาพร  บญุเปล่ง 

หัวหน้างานบุคลากร 

 

นางสาวภานุชนาถ  ไพรเถื่อน 

หัวหน้างานบญัช ี

นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล

หัวหน้างานการเงนิ 

นายชัยยศ  มีสวัสดิ์ 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวทัตพิชา  ทับทิมอ่อน 

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์

 

นายประวิทย์  แว่นทพิย ์

หัวหน้างานพัสดุ 

นายสมเกียรติ  สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 

นางนรรีัตน์  สมใจ   
หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางสาวสุภาพร  ดางาม 

หัวหน้างานวิทยบรกิาร 
และหอ้งสมุด 

นายอภิรมย์  สรรพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาค ี

นายรณชัย  เขียวชอุ่ม 
หัวหน้างานส่ือการเรียนฯ 

 

นายเสรี  เสนช ู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์

นายสมเกียรติ  สุขปลั่ง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายวสุรัตน ์วงษ์มิตร
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวันชัย  พนัธุมงคล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร ์

นางสาวกมลชนก สว่างกุล 
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว 

นายชัยยศ  มีสวัสดิ ์
 หัวหน้าแผนกวิชาสามญั ฯ 

นายสมภพ  มงคล
หัวหน้างานอาคาร ฯ 

นางศรัญญา  สุขปลั่ง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายอภัย  งามแสง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

นส.พิไลวรรณ  ตุน่ทอง  

 หัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียง 

นส.สุภาพร  ศรีถัน 

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
สถานศกึษาคุณธรรม 

นางนรรีัตน์  สมใจ   
หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางนรรีัตน์  สมใจ  
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 
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๓๑  

  

จ ำนวนคน ระดับต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ 

รวม 
หมำย

เหตุ ชำย หญิง รวม 

ข้ำรำชกำร พนักงำน

รำชกำร 
ครูจ้ำงสอน 

ลูกจ้ำง ลูกจ้ำง

ชั่วครำว เอก โท ตรี 

ต่ ำ

กว่ำ

ตรี 

แผนกวิชำ/หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

คศ. 3 คศ. 2 คศ. 1 ครูผู้ช่วย กพ. ประจ ำ 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ผู้บริหำร  

ผู้บริหาร 2 2 4 2  - - 2  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4  -   -  4   

รวม 2 2 4 2  - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  4  -   -  4   

ข้ำรำชกำรครู/ข้ำรำชกำรพลเรือน/พนักงำนรำชกำร/ครูจ้ำงสอน   

แผนกวิชาช่างยนต์ 5 - 5 - - - - 1 - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - 5 - 5   

แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง 5 - 5 - - - -   - - - - - 4 - 1 - - - - - - - 5 - 5   

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ 2 - 2 - - -   - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - 2   

แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 3 - 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 3 - 3   

แผนกวิชาการบัญช ี - 5 5 - - - 2 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - 2 3 - 5   

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 2 3 5 - - - -   - 1 - - - - 1 - 3 - - - - -   2 - 5   

แผนกวิชาการทอ่งเท่ียว - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 2 - 2   

แผกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 1 4 - - - - - - 1 - - - - - 2 1 - - - - -   4 - 4   

แผนกวิชาคหกรรม - 2 2 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 2   

รวม 20 13 33  -   -  1 2 0 2 - -  -   -  8 2 7 7  -   -   -   -   -  2 27 - 33   

ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว   

คนงาน - -   - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - -       

พนักงานขับรถ 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - - - - 3 3   

เจ้าหน้าที ่ 1 14 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 - 1 4 10 15   

คนสวน/แมบ่า้น/ยามรักษาการ 3 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - 4 4   

รวม 7 15 22  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2  -  3 15  -   -  4 17 22   

รวมท้ังส้ิน 29 30 59 3 3 2 2 2 2 - -  -   -  5 2 10 6 3  -  3 15  -  7 35 15 60   

๓๑ 
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๓๒  

 

รำยละเอียดผู้บริหำร/ข้ำรำชกำรครู/ข้ำรำชกำรพลเรือน     
ประจ ำปีงบประมำณ   256๒ 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกิด 
วัน เดือน ปี 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

1 นายสมเกียรต ิ ต้องทรัพย์อนันต ์ 9  ธ.ค.  2501 2  ส.ค.  2521 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี   

2 นายอภัย งามแสง 2  พ.ค.  2519 23  พ.ย.  2543 
ปทส.เครื่องมือกล, บช.ม.บรหิารการ
จัดการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  

ศศม. บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3 นางศรัญญา สุขปลั่ง 29  มี.ค.  2520 13  ธ.ค.  2553 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  
ศศ.บ.การจดัการทั่วไป รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

4 นายสุทธิพงษ ์ ศรีถัน ๑๔ พ.ย. ๒๕๑๙ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ 
อส.บ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

  
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

5 นางสาวชนิกานต ์ สุขขจรกุล  16 พ.ย. 2506  4  ต.ค. 2538 กศ.ม. ธุรกิจศึกษา หัวหน้างานการเงิน   
6 นายสมภพ มงคล  6  เม.ย. 2505  19 พ.ค. 2540 ปทส. ช่างเชื่อมและประสาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ี   
7 นางสาวธนาพร บุญเปล่ง 28  พ.ย 2527 1 ส.ค  2559 บช.ม.การบัญชี หัวหน้างานบุคลากร   

8 นางนรีรัตน ์ สมใจ  3  ต.ค. 2505 22  เม.ย.  2556 คบ. คหกรรมศาสตร ์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม/หัวหนา้งานวัดผลฯ   

9 
นายเสร ี เสนชู 

29  ม.ค.  2518 27  ต.ค.  2557 
ค.บ.ม. วิศวะเครื่องกล,   หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์

  
    ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา หัวหน้างานโครงการพเิศษ 

10 นายประวิทย ์ แว่นทิพย์ 22  ม.ค.  2517 27  มิ.ย  2559 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) หัวหน้างานพัสด ุ   
11 นายจักรกฤช ศรีวิเศษ 18  ก.ค.  2526 15  ส.ค.  2560 วท.บ. คอมพิวเตอร ์ หัวหน้าแผนกคอมพวิเตอร/์หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ   

12 นายชัยยศ มีสวัสดิ ์ 25  ก.พ.  2531 15  ส.ค.  2560 คบ. คณิตศาสตร ์ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์/หัวหน้างานทะเบียน   
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 
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รำยละเอียดพนักงำนรำชกำร  ปีงบประมำณ  2562 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกดิ 
วัน เดือน ปี 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ ที่บรรจุเข้ำรับ
รำชกำร 

1 นายสมเกียรต ิ สุขปลั่ง  14 ก.พ. 2518 1  ต.ค.  2548 คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าฯ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ   

2 นายหาญประชา พรหมมา  19 ก.พ. 2513 20  พ.ค.  2556 วท.บ. เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกกรรม หัวหน้างานปกครอง   
3 นายวันชัย พันธุมงคล 9  ส.ค.  2525 24  เม.ย.  2557 วท.บ. เทคโนโลยีการผลติ หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน   
4 นางสาวจุฑารตัน ์ คงประสิทธ์ิ 21  ม.ค.  2526 1  พ.ค.  2550 คบ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา หัวหน้างานประกัน   
5 นายอภิรมย์    สรรพาณิชย ์  11 ต.ค 2521 21  พ.ค.  2550 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
6 นางนิภา งามแสง 22  พ.ค.  2519 12  ต.ค.  2552 บธ.บ. การจัดการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป   

7 นายปวีณ แก้วใส 5  ก.ย.  2533 1  มิ.ย.  2559 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหนา้งานความร่วมมือ   
8 นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ 15 ก.พ. 2532 1  มิ.ย.  2559 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้างานครูที่ปรึกษา   

9 นายภาคภมู ิ นาคทิพย ์ ๑ ก.พ. ๒๕๒๒ ๑ มี.ค. ๒๕๖๑ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หัวหน้างานกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
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รำยละเอียดครพูิเศษจำ้งสอน   ปีงบประมำณ  2562 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกดิ 
วัน เดือน ปี 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง 
หมำย
เหต ุที่เข้ำท ำงำน 

1 นายอานนท์   เอื้อเฟ้ือ 19  พ.ค.  2534 8  ธ.ค.  2558 อ.ศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์   
2 นายวสุรตัน ์ วงษ์มิตร 4  ม.ค.  2530 25  ม.ค.  2553 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานสวัสดิการ   
3 นายรณชัย เขียวชอุ่ม 18  ก.ย.  2529 21  ส.ค.  2560 ทล.บ. เทคโนโลยีบณัฑติ (อิเล็กทรอนิกส์) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   
4 นางสุภาพร ศรีถัน  12  เม.ย. 2521 6  ม.ค.  2559 อส.บ.การจดัการอตุสาหกรรม หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม   
5 นางสาวสุภาวด ี สุวรรณชัยรบ 25  เม.ย.  2531 19  ม.ค.  2558 วท.บ.ฟิสิกส ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
6 นายรัฐพล ปั้นทอง 22 มิ.ย  2536 27  มิ.ย 2559 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครูแผนกสามญัสัมพันธ์   
7 นางสาวสุภาพร ดางาม 14  มี.ค.  2534 4  พ.ย.  2556 ปวส.คอมพิวเตอร ์ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ   
8 นางสาวกมลชนก สว่างกุล 6  ก.ค.  2530 26  ธ.ค.  2559 ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม หัวหน้าแผนกการท่องเท่ียว/หัวหนา้งานส่งเสริมการค้าฯ   
9 นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน 13  ก.ค.  2536 15  ส.ค.  2560 ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม ครูแผนกวิชาการท่องเท่ียว/หวัหนา้งานประชาสัมพันธ์   

10 นางพิไลวรรณ ตุ่นทอง 10  พ.ย.  2560 11  มิ.ย.  2560 คบ. คอมพิวเตอร ์ หัวหน้างานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   
11 นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร ๓๑ ส.ค. ๒๕๓๔ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ วท.บ. ชีววิทยา ครูแผนกสามัญสัมพนัธ์/หัวหน้างานแผนงานและความรว่มมอื   
12 นางสาวภานุชนาถ ไพรเถื่อน 22 ก.ย. ๒๕๓๙ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ บัญชีบัณฑิต ครูแผนกการบัญชี/หัวหน้างานบญัชี   
13 นางสาวสุภคัจิรา เกาะโพธ์ิ 31 มี.ค. ๒๕๓7 ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ ค.บ. ภาษาไทย ครูแผนกสามัญสัมพนัธ์/หัวหน้างานแนะแนว  
14 นายสุพัฒน์พงศ์ บุตรทา ๒๙ ก.ย. ๒๕๓๘ 1 ต.ค. 2561 คบ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูแผนกช่างไฟฟ้าก าลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 
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๓๕  

 
 

รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่  ปีงบประมำณ  2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ว/ด/ป เกิด 
วัน เดือน ปี 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
ที่เข้ำท ำงำน 

1 นางชุติมา บ ารุงกิจ ๒ ม.ค. ๒๕๑๙ ๑๒ พ.ค. ๒๕๔๒ บธ.บ. บริหารธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน   
2 นางนพมาศ ห้อฤทธ์ิ ๒ ม.ค. ๒๕๓๑ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐ ปวส. เทคโนโลยสี านักงาน เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน   
3 นางสาวเยาวรตัน ์ วงษ์รอด ๖ พ.ย. ๒๕๒๙ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี   
4 นางสาวลลิตา พงษ์โต ๒๗ ก.ค. ๒๕๓๑ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร   
5 นางสาวทิพย์ศิร ิ สิงห์ค าโล ๑๒ ก.ค. ๒๕๓๓ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานวิจัย   
6 นางสาวสุทธิวรรณ วีระเพียร ๑๕ พ.ค. ๒๕๓๕ ๓ ก.ค. ๒๕๖๐ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ   
7 นางสาวทิพย์สุดา ดิศร ๙ ต.ค. ๒๕๓๖ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ศษ.บ. ศึกษาศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
8 นางสาวนภาวรรณ นพเก้า 29 มิ.ย. 2539 26 ก.พ. 2561 ปวส. การบัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล   

9 นายกฤษดา ถวิลรักษ ์ ๘ ส.ค. ๒๕๓๓ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ ศษ.บ. ศึกษาศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน   
10 นางสาวพรรณวิภา บุตรเนียม ๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๒ ๑๒ ธ.ค. ๒๔๖๐ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ   
11 นางสุนิชา เคียนค า ๓ ต.ค. ๒๕๒๑ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ   
12 นางสาวกาญจนา ยันต์ประเวศ ๑๖ ก.ย. ๒๕๒๗ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีงานสวสัดิการ, แนะแนว   
13 นางสาวพัชรียา สีหาค า 19 ก.พ. 2537 1 ต.ค. 2561 คบ. เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ   
14 นายวรยศ ศรีจั่นเพชร 12 ธ.ค. 2531 1 ต.ค. 2561 คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ   
15 นายณัฐวัฒน ์ กุลเศรษฐสุวภา ๒๔ ก.ย. ๒๕๒๑ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
16 นางสาวปิยาภรณ ์ ซิงห ์ ๒๓ มี.ค. ๒๕๓๒ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
17 นายภาณุพันธ์ สื่อตระกูล ๒ มี.ค. ๒๕๓๘ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ  
18 นางมาล ี มะลิทอง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๖ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๓ ป.๖ แม่บ้าน   
19 นางสาวชุล ี ไวยชนะ ๗ พ.ย. ๒๕๑๔ ๙ ส.ค. ๒๕๖๑ ม.๖ แม่บ้าน   
20 นายบุญเนาว ์ สุวรรณค า ๑๔ เม.ย. ๒๕๑๔ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ป.๖ คนงานเกษตร (คนสวน)   
21 นายสมศักดิ ์ เจิมกระจีน ๙ พ.ย. ๒๕๒๑ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ ม.๖ ยาม   
22 นายประทิป สืบสาย ๓ มิ.ย. ๒๕๐๒ ๑ พ.ย. ๒๕๕๑ ป.๖ ยาม   
23 นายปฐวี บุญวรรณา ๑๖ พ.ค. ๒๕๑๗ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ ม.๖ พนักงานขับรถ   
24 นายวันเพ็ญ เกลี้ยงรส ๒๒-พ.ย.-๒๕๒๓ ๒๗-ส.ค.-๒๕๖๑ ม.๖ พนักงานขับรถ   

 
 

๓๕ 
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๓๖  

 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดลูกจ้ำงประจ ำ    ปีงบประมำณ  2562 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกดิ วัน เดือน ปี วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำร 

1 นายจิราวัฒน ์ ธิติเมธีศักดิ ์  9  มี.ค. 2503 20  พ.ค.  2539 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง พนักงานขับรถยนต ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
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๓๗  

 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี 

จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ  ระดับ ปวช. ปวส. ประจ ำภำคเรียนที่  2/2561 

ประเภท/สำขำวิชำ 

ภำคเรียนที่  2/2561 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม                 
สำขำวิชำเครื่องกล                 
     สาขางานยานยนต์ 61 52 75 188 - - - 188 
     สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) - - - - 19 40 59 59 
     สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ)         12 14 26 26 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง                 
     สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 46 33 55 134 - - - 134 
     สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ทวิภาคี) - - - - 13 21 34 34 
     สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (เรือนจ า)         19  - 19 19 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์                 
     สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์  - 30 11 41 - - - 41 
     สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เรือนจ า) 22  -  - 22 - - - 22 

รวมประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ปวช. ปวส. 107 115 141 385 45 44 96 523 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม                 
สำขำวิชำพณิชยกำร                 
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  46 35 31 112 - - - 112 
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)         18 38 - 56 
      สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ) - - - - 9 42 51 51 
     สาขางานการบัญชี   14 16 16 46         
     สาขางานการบัญชี  (ทวิภาคี)         7 21 28 56 
     สาขางานการบัญชี  (ภาคสมทบ)         12 12 24 24 

รวมประเภทวิชำพำณิชยกรรม ปวช. ปวส. 60 51 47 158 28 75 103 299 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว               
สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว               
    สาขางานการท่องเที่ยว 9  - 15 24 - - - 24 
     สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป  (ทวิภาคี) - - - -  - 3 3 3 

รวมประเภทวิชำท่องเที่ยว ปวช. ปวส. 9 0 15 24 0 3 3 24 
รวมระดับชั้น ปวช.ปวส. 176 166 203 567 73 122 314 846 

 

ที่มำ: งำนทะเบียน  วันที ่15 กันยำยน 2561 
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๓๘  

 

เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ  ระดับ ปวช. ปวส.  ประจ ำภำคเรียนที ่ 1/2562 

ประเภท/สำขำวิชำ 
ภำคเรียนที่  1/2562 

รวม
ทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม         

สำขำวิชำเครื่องกล         

     สาขางานยานยนต์ 80 56 42 178 - - - 178 
     สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) - - - - 40 38 78 78 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง         

     สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 40 42 66 148 - - - 148 
     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  (ทวิภาคี) - - - - 30 25 55 55 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์         

     สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 13 7 40 - - - 40 
รวมประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ปวช. ปวส. 140 111 115 366 45 44 96 499 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม         

สำขำวิชำพณิชยกำร         

     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  40 30 27 97 - - - 97 
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ภาคปกติ) - - - - 40 23 15 15 
     สาขางานเทคโนโลยสี านักงาน  (ภาคสมทบ) - - - - -    

      สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ) - - - - 40 24 27 27 
     สาขางานการบัญชี   40 16 12 68    35 
     สาขางานการบัญชี  (ทวิภาคี)     40 7 35 0 

รวมประเภทวิชำพำณิชยกรรม ปวช. ปวส. 80 46 39 165 120 54 77 174 
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 
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๓๙  

 

เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ  หลักสตูรวิชำชีพระยะสั้น และหลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ 

ปีงบประมำณ  2562 

ประเภท/สำขำวิชำ 
ภำคเรียนที ่ ภำคเรียนที ่ รวมทั้งสิ้น 
2/2561 1/2562 (คน) 

หลักสูตวิชำชีพระยะสั้น       
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม       

    -  สาขาวิชาช่างยนต์ 250 250 500 
    -  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 200 200 400 
    -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 200 
    -  สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 100 100 200 

รวมประเภทวิชำช่ำง 650 650 1,300 

ประเภทวิชำสำมัญ       
    - วิทยาศาสตร์ 25 25 50 
    -  คณิตศาสตร์ 25 25 50 
    -  ภาษาอังกฤษ 25 25 50 

รวมประเภทวิชำสำมัญ 75 75 150 

ประเภทวิชำคหกรรม       
    - สาขาวิชาอาหาร-ขนม 225 225 450 
    - สาขาวิชาเสริมสวยสตรี 150 150 300 
    - สาขาวิชาตัดผมชาย 150 150 300 
    - สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ 50 50 100 

รวมประเภทวิชำคหกรรม 575 575 1,150 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม       
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 60 60 120 
    - สาขาวิชาการบัญช ี 25 25 50 
    - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 15 15 30 

รวมประเภทวิชำพำณิชยกรรม 100 100 200 

รวมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 1,400 1,400 2,800 

หลักสูตรนอกระบบอ่ืนๆ        
    -  การอบรมวิชาชีพ  (108  อาชีพ) 100 100 200 

รวมหลักสูตรนอกระบบอ่ืน ๆ 100 100 200 

รวมทั้งสิ้น 1,500 1,500 3,000 
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๔๐  

 

ส่วนที่  3  ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ผลการศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา  สภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
สภาพแวดล้อมโดยรวมของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีดังนี้ 
 
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ดังนี้ 

“ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

๓.๒  พันธกิจ 
     

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจที ่๑  จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย 

สารพัดช่างปราจีนบุรี  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
พันธกิจที ่๒  ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
พันธกิจที ่๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พันธกิจที ่๔  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
พันธกิจที่ ๕  เสริมสรา้งบุคลากร ผู้เรยีนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรม ด ารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๓.๓  ยุทธศำสตร์ (Strategic) 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 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 ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 

เพ่ือรองรับกาประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญก าลังใจ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา

และพัฒนาวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
              งานสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕   สร้างองค์ความรู้ ร่วมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มี   
               คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ไว้ดังนี้ 
 

ที ่ พันธกิจ กลยุทธ์ 
1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุร ี สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงาน 
 

1.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
2.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขา
งาน 
๔.  ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคม 
 

1.  จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้สูงอายุ 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 
 

๑.  พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 

2.  ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการของภาครัฐและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ที ่ พันธกิจ กลยุทธ์ 
๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษา (ต่อ) 
 

๔.  เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญก าลังใจ 
๕  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
การให้บริการ 

4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้าง
องค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ 
 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดท างานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
๒. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและ
การฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ 
 

๕.  เสริมสร้างให้บุคลากร ผู้เรียนมี
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
ด ารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

2.  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
๓. ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่  4  สรุปเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

สรุปเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี  2560 - 2561 

ประเภทรำยจ่ำย 

รำยจ่ำยจริง ปี 2560 รำยจ่ำยจริง ปี 2561 

หมำยเหตุ 
งปม. อุดหนุน 

รำยได้
สถำนศึกษำ 

งปม. อุดหนุน รำยได้สถำนศึกษำ 

1.  เงินเดือนข้าราชการ + เงิน 

5,129,720.00   5,636,040.00         ประจ าต าแหน่ง + ค่าครองชีพ 

     + วิทยะฐาน 

2.  ค่าจ้างประจ า 3 อัตรา 774,326.00   542,300.00    

3.  เงินเดือนพนักงานราชการ   
2,163,510.00   2,184,280.00    

    + 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  207,000.00  

10.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,998,900.00   2,654,000.00    

11. เงินอุดหนุน ข้ันพื้นฐาน ปวช. 
2,959,948.00   3,213,400.00   

 

    (ค่าจัดการเรียนการสอน)  

     -  ค่าหนังสือเรียน 991,718.15   1,084,000.00    

     -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 453,600.00   435,600.00    

     -  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา 
362,298.15   520,125.00   

 

        คุณภาพผู้เรียน  

     -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 553,330.00   218,730.00    

12. เงินอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์,  
 305,000.00   320,000.00   

      และอื่น ๆ 

13. รายจ่ายอื่น ๆ 8,025,073.00   1,489,578.00 725,400.00   

รวมท้ังสิ้น 30,405,831.30 877,732.00 808,600.00 23290074.43 1,114,230.00 1,326,437.62  

        

แหล่งข้อมูล  :  งำนกำรเงิน        

        

ยอดเงิน  รายได้สถานศึกษา                            คงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561 = 1,311,170.43 บาท 

ประมาณการรายรับ  จากเงินรายได้สถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2562    
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ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย  เงินรำยได้สถำนศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
 

1.  จ านวนนักเรียน 

 -  ภาคเรียนท่ี  2/2561  (ต.ค.61-มี.ค. 62) จ านวน 3,244.00 คน 49.98 

 -  ภาคเรียนท่ี  1/2562  (เม.ย.62-ต.ค. 62) จ านวน 3,247.00 คน 50.02 

รวมท้ังสิ้น  6,491.00 คน 100.00 

2.  ประมาณการรายรับ 

 -  ยอดคงเหลือ  (ณ   30  ก.ย. 61)   6,412,658.19 บาท 86.51 

 -  รายรับท่ีคาดว่าจะได ้  1,000,000.00 บาท 13.49 

รวมท้ังสิ้น  7,412,658.19 บาท 100.00 

3.  ประมาณการรายจ่าย 

งบบุคลากร  -  - 

งบด าเนินงาน     

 -  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 

งบลงทุน  -   

งบรายจ่ายอื่น      

 -  ส ารองฉุกเฉิน 6,479,658.19 6,479,658.19 บาท 87.41 

รวมท้ังสิ้น  7,412,658.19 บาท 100.00 
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ที ่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย     

งปม.  งปม. งบด ำเนินงำน   เงินอุดหนนุ  รวม 
รำยได้

สถำนศกึษำ 
รวมทั้งสิ้น หมำยเหต ุ

กลำง  ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  
 คำ่จดักำรเรียน

กำรสอน  

 กจิกรรม
พัฒนำคณุภำพ

ผู้เรียน  
งปม.      

1 งบบคุลำกร                     

  1.1  ข้ำรำชกำร                     

     1.1.1  เงนิเดอืนข้าราชการ  12  อตัรา      
    

4,325,160  
 -   -   -   -   -    4,325,160   -  

  
4,325,160  

  

     1.1.2  ค่าตอบแทน 4 อัตรา (ผู้บริหาร 4 คน) 
        

134,400  
 -   -   -   -   -  

     
134,400  

 -  
     

134,400  
  

     1.1.3  ค่าวทิยฐานะ                          
        

344,400  
 -   -   -   -   -  

     
344,400  

 -  
     

344,400  
  

  1.2  ลกูจ้ำงประจ ำ                     

     1.2.1  เงนิเดอืนลกูจ้างประจ า  1   อัตรา       
        

277,920  
 -   -   -   -   -      277,920   -  

    
277,920  

  

  1.3   พนกังำนรำชกำร                     

  
   1.3.1  เงนิเดอืนพนักงานราชการ 9 อัตรา (รวมค่าตอบแทน+ครอง
ชีพ) 

    
2,246,400  

 -   -   -   -   -    2,246,400   -  
  

2,246,400  
  

  รวมงบข้ำรำชกำร ลกูจำ้งประจ ำ พนกังำนรำชกำร ทั้งสิ้น   7,328,280  
              
-    

              
-    

              
-    

              -               -      7,328,280                -    
  

7,328,280  
  

  1.4  ลกูจ้ำงชั่วครำว   (ใช้เงินค่ำจดักำรเรียนกำรสอน)                     

     1.4.1  ลูกจ้างชั่วคราว  24 คน  (เจ้าหน้าที่)  -   -   -   -      1,704,340   -    1,704,340  
        

556,220  
  

2,260,560  
  

     1.4.2  ครูพเิศษจ้างสอน  14  อัตรา  (12 เดือน)  -   -  
                    
-    

 -      1,626,998   -    1,626,998  
        

398,542  
  

2,025,540  
  

     1.4.3  เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพ ครูพิเศษ+เจ้าหน้าที่ (12 เดอืน)  -   -   -   -   -   -                -    
        

636,000  
     

636,000  
  

  รวมลูกจ้ำงชั่วครำว             3,331,338                  -    
    

3,331,338  
    

1,590,762  
    

4,922,100  
  

  รวมงบบคุลำกรทั้งสิ้น  (ไม่รวมข้อ 1.1, 1.2,1.3)   
              
-    

              
-    

              
-    

 3,331,338             -     3,331,338  
  

1,590,762  
  

4,922,100  
  

๔๕ 

กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย 
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ที่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย     

งปม. งปม. งบด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม รำยได้สถำนศึกษำ รวมทั้งสิ้น หมำยเหต ุ

กลำง ปวช. ปวส. ระยะสัน้ 
ค่ำจัดกำร
เรียน กำร

สอน 

กิจกรรมพฒันำ
คณุภำพผูเ้รียน 

งปม.    

2 งบด ำเนนิงำน           

  2.1 ค่ำตอบแทน           

       2.1.1  ค่าสอนพเิศษ รายชั่วโมง  (ปวช., ปวส.) -  636,693 540,000   1,176,693 100,000 1,276,693  

       2.1.2  ค่าสอนพเิศษ หลักสตูรระยะสัน้ -   130,000   130,000 50,000 180,000  

       2.1.3  ค่าธุรการนอกเวลา -  70,000 350,000   420,000  420,000  

       2.1.4  ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม  (จากโครงการ) -      -  -  

  รวมค่ำตอบแทน  - 706,693 1,020,000  - 1,726,693 150,000 1,876,693  

  2.2 ค่ำใช้สอย           

      2.2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ (เฉพาะเดินทางไปราชการ) - - - 400,000 -  400,000 100,000 500,000  

      2.2.2 ค่าประกันสังคม (พนง.ราชการ+ครูจ้าง+เจ้าหน้าท่ี) 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 - - -     20,000 20,000  

      2.2.6 ค่าจา้งเหมาบริการ  -   400,000   400,000 300,000 700,000  

      2.2.7 ค่าซ่อมแซ่มสิ่งก่อสร้าง - - - 100,000 -  100,000  100,000  

      2.2.8 ค่าขยะมูลฝอย - - - 7,200   7,200  7,200  

  รวมค่ำใช้สอย 81,000  - 1,226,505  - 1,307,505 420,000 1,727,505  

๔๖ 

กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย 
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ที่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย     

งปม. งปม. งบด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม 
รำยได้

สถำนศกึษำ 

รวมทั้งสิ้น หมำยเหต ุ

กลำง ปวช. ปวส. ระยะสัน้ 
ค่ำจัดกำรเรยีน 

กำรสอน 
กิจกรรมพฒันำ
คณุภำพผูเ้รียน 

งปม.    

  2.3 ค่ำวัสด ุ            

       2.3.1    วัสดุการศึกษา ปวช.,ปวส.  516,803 195,137 - - - 711,940  711,940   

       2.3.2    วัสดุการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น/เสริมมัธยม - - - 200,000 - - 200,000 50000 250,000   

       2.3.3    วัสดุ หนังสือ วารสาร ต ารา  (จากค่าหนังสอืเรียน) 10,000 - - - - - 10,000  10,000   

       2.3.4    วัสดุส านักงาน  - - - 150,000 - - 150,000  150,000   

       2.3.5    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 270,000 - - 270,000  270,000   

       2.3.6    วัสดุก่อสรา้ง  (จากโครงการ) - - - 50,000 - - 50,000  50,000   

       2.3.7    วัสดุไฟฟ้า  (จากโครงการ) - - -  - - -  -   

       2.3.8    วัสดุ (จากโครงการ) - - - 138,000 - 539,600 677,600 400,000 1,077,600   

       2.3.9    วัสดุโฆษณาเผยแพร่  (จากโครงการ) - - - 20,000 - - 20,000 - 20,000   

       2.3.10  วัสดุงานบา้นงานครัว  (จากโครงการ) - - - - - - - -    

       2.3.11  วัสดุเวชภัณฑ์   (จากโครงการ) - - - - - - - 20,000 20,000   

  รวมค่ำวัสดุ   10,000 516,803 195,137 828,000  539,600 2,089,540 470,000 2,549,540   

  2.4  ค่ำสำธำรณูปโภค            

       2.4.1  ค่าไฟฟ้า  - - - 1,020,000 - - 1,020,000 - 1,020,000   

       2.4.2  ค่าน้ าประปา - - - 190,000 - - 190,000 - 190,000   

       2.4.3  ค่าโทรศัพท ์ - - - 13,000 - - 13,000 - 13,000   

       2.4.4  ค่าไปรษณีย์โทรเลข - - - 33,000 - - 33,000 - 33,000   

       2.4.5  ค่าอินเตอร์เน็ท  (เงิน IT เรียนฟรี 15 ปี) - - - - - 14,100 14,100 - 14,100   

       2.4.6  ค่าสัญญาณดาวเทียม - - - - - - - - -   

  รวมค่ำสำธำรณูปโภค    1,256,000  14,100 1,270,100 - 1,270,100   

  2.5  ค่ำเสื่อมรำคำ            

     2.5.1  ค่าเส่ือมราคาอาคาร - - - - - - - - -   

     2.5.1  ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ - - - - - - - - -   

  รวมค่ำเสื่อมรำคำ - - - - - - - - -   

  รวมงบด ำเนินงำนทั้งสิน้  (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ) 
       

91,000  
     

516,803  
     901,830    4,330,505                -      553,700    6,393,838     1,040,000    7,423,838    

๔๗ 

กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย 
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ท่ี รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย     

งปม. งปม. งบด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม 
รำยได้

สถำนศึกษำ 

รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ 

กลำง ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
ค่ำจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
กิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

งปม.   

3 งบลงทุน           

  3.1 ครุภัณฑ์ทางการศกึษา 2,700,000 - -  - - 2,700,000 - 2,700,000  

  3.2  ครุภัณฑ์ที่สถานศกึษาจัดสรรให้  - - - - - - 2,000,000 2,000,000  

  3.2  ครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง -      -  -  

  รวมงบลงทุนทั้งสิน้ 2,700,000 - - - - - 2,700,000 2,000,000 4,700,000  

4 งบอดุหนุน           

  4.1  โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 15  ปี           

     4.1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 3,331,338 - - - - - 3,331,338 - 3,331,338  

     4.1.2  ค่าหนังสอืเรียน 1,136,200 - - - - - 1,136,200 - 1,136,200  

     4.1.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 487,350 - - - - - 487,350 - 487,350  

     4.1.4  ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 539,600 - - - - - 539,600 - 539,600  

     4.1.5  ค่าอุปกรณก์ารเรียน 261,326 - - - - - 261,326 - 261,326  

  รวมงบอดุหนุนทั้งสิน้(ไม่รวม 4.1.1, 4.1.4) 1,884,876 - - - - - 1,884,876 - 1,884,876  

5 งบรำยจ่ำยอื่น ๆ           

         5.1 รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ        2,500,000 2,500,000  

         5.2 ยอดเงนิคงเหลอื ณ 30 ก.ย.2561 - - - - - - - 1,501,344 1,501,344  

  5.3  ส ารองฉุกเฉนิ        4,000,000 4,000,000  

  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 

กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย 
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ที ่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย 

รวม
ทั้งสิ้น 

งปม.ด ำเนนิงำน เงินอุดหนุน รวม เงินรำยได้สถำนศกึษำ 

ปวช. ปวส. 
ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนำคณุภำพผู้เรียน งปม.  

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ  ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ ค่ำครภุณัฑ ์
๑ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยบริหำรทพัยำกร        

๑.๑ 
โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นกัศึกษา 
ประจ าป ี๒๕๖๒            2,000  2,000 

๑.๒ 
โครงการพิธีมอบประกาศนยีบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา           3,000 2,000  5,000 

๑.๓ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบยีน            13,000  13,000 
๑.๔ โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป           10,000   10,000 
๑.๕ โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง           10,000   10,000 

๑.๖ 
โครงการวารสารประชาสัมพันธว์ิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุร ี           10,000   10,000 

๑.๗ โครงการคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บคุลากร            15,000  15,000 
๑.๘ โครงการพัฒนาระบบงานบัญช ี            5,000  5,000 
๑.๙ โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ           15,000   15,000 

1.10 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ           12,000 3,000  15,000 

 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา               
1.11 โครงการจ าท าเอกสารประชาสัมพันธ ์    20,000           

 วิทยาลยัสารพัดช่างปราจีนบุร ี               
1.12 โครงการจัดหา  วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวย     50,000          

 ความสะดวกอาคารสถานที ่               
 

               
 

               
 

               
 รวม - - - 20,000 50,000 - - - - - 60,000 40,000 - 100,000 

๔๙ 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ

 ๒๕๖๒ 
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ที่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย รวมท้ังสิ้น 

งปม.ด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

ปวช. ปวส. 
ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน งปม. 

 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ 

๒ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยวิชำกำร        
๒.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ         - 3,000 5,000 7,000  15,000 

๒.๒ โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้         - 2,000 5,000 3,000  10,000 

๒.๓ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนเิทศ        4,000 4,000     4,000 

๒.๔ โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ       3,000 70,000 10,000     10,000 

๒.๕ โครงการบรกิารวิชาชีพ    5,000 31,000    36,000     36,000 

๒.๖ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการฯ       33,000 2,000 35,000     35,000 

๒.๗ โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ       2,000 30,000 32,000     32,000 

๒.๘ โครงการเชญิผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นฯ      20,000 4,000 18,000 42,000     42,000 

๒.๙ โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน         -   36,000  
36,000 

2.10 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน/ฝกึอาชพี       500 5,000 5,500     5,500 

2.11 โครงการนเิทศติดตามและประเมนิผลนกัศกึษาฝึกอาชีพ       500 4,500 5,000     5,000 

2.12 โครงการจัดท าแผนการฝกึอาชีพและคูม่ือการฝึกอาชีพ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี       1,000 7,500 8,500     8,500 

2.13 โครงการสัมมนานักศกึษาฝึกงาน/ฝกึอาชีพฯ       1,500 4,500 6,000     6,000 

2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา         -    9,000 9,000 

2.15 โครงการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบฯ        10,000 10,000     10,000 

2.16 โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน        11,000 11,000     11,000 

2.17 โครงการอบรมพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ ์         -    15,000 15,000 

2.18 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน         -    5,000 5,000 

2.19 โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอา่นสู่อาเซียน        6,000 6,000     6,000 

2.20 
โครงการปรับปรุงห้องสมุดศนูย์วิทยบรกิารวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุร ี         -  10,000   10,000 

 
               

 
รวม - - - 5,000 31,000 20,000 45,500 109,500 175,000 5,000 20,000 46,000 29,000 311,000 

๕๐ 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ

 ๒๕๖๒ 

 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๕๑  

 

 

 

ที่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย 

รวม
ทั้งสิ้น 

งปม.ด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

ปวช. ปวส. 
ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน งปม.  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ค่ำ

ครภุณัฑ ์
๒ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยวิชำกำร        

2.21 
โครงการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์        3,000 3,000     3,000 

2.22 โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน    1,000 1,000         2,000 

๒.๒๓ 
โครงการ Chrismas & Happy New 
Year       4,000  4,000     4,000 

๒.๒๔ โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษนา่รู้       2,000  2,000     2,000 
๒.๒๕ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์       4,000  4,000     4,000 
๒.๒๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์       5,000  5,000     5,000 
๒.๒๗ โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน       3,000  3,000     3,000 
๒.๒๘ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน       1,000  1,000     1,000 
๒.๒๙ โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์       2,000  2,000     2,000 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  รวม - - - 6,000 32,000 20,000 66,500 112,500 199,000 5,000 20,000 46,000 29,000 337,000 

 

๕๑๕๑ 
ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๒ 

 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๕๒  

 

 

 

ที ่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย 
 รวมท้ังสิ้น  

งปม.ด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

ปวช. ปวส. 
ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน งปม.  

 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ 

๓ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร         

๓.๑ 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่พัฒนาจิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        7,000 3,000 10,000     10,000 

๓.๒ โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลกเรา       2,000 1,000 3,000     3,000 

๓.๓ โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดหลักปรัชญา         - 15,000 25,000 10,000  50,000 

๓.๔ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       15,000 35,000 50,000     50,000 

๓.๕ โครงการวันสถปนาพร้อมใจไหว้ครู        10,000 10,000     10,000 

๓.๖ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว      3,000  5,000 8,000     8,000 

๓.๗ โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา       4,000 1,000 5,000     5,000 

๓.๘ โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด       3,000  3,000     3,000 

๓.๙ โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด       3,000 1,000 4,000     4,000 

3.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์การนักเรียน  นักศึกษา       4,000 1,000 5,000     5,000 

3.11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย       1,000 1,000 2,000     2,000 

3.12 โครงการกิจกรรม ๕ ส.  Big Cleaning Day        2,000 2,000     2,000 

3.13 
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/
ชาติ        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 

  รวม - - - - - 3,000 44,000 78,000 125,000 15,000 25,000 10,000 - 175,000 

 

๕๒ 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ

 ๒๕๖๒ 

 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๕๓  

 

 

 

ท่ี รำยกำร 

 แหล่งรำยจ่ำย  
 รวมท้ังสิ้น  

 งปม.ด ำเนินงำน   เงินอุดหนุน   รวม    เงินรำยได้สถำนศึกษำ  

 ปวช.   ปวส.  
 ระยะส้ัน   กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   งปม.   

 

 ตอบแทน   ใช้สอย   วัสดุ   ตอบแทน   ใช้สอย   วัสดุ     ตอบแทน   ใช้สอย   วัสดุ  
 ค่ำ

ครุภัณฑ์  

๓ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร        
3.19 โครงการทัศนศึกษางาน  นักศึกษาองค์การ       5,000 5,000 10,000     10,000 

3.20 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One       1,000 1,000 2,000     2,000 

3.21 
โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข ( Happiness 
Collage)       3,000 3,000 6,000     6,000 

3.22 โครงการธนาคารขยะ       1,000 1,000 2,000     2,000 

3.23 โครงการช่อสะอาด      5,000  3,000 8,000     8,000 

3.24 โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม วันดินโลก       3,000 2,000 5,000     5,000 

3.25 โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก ลดการทิ้งขยะ         3,000 3,000     3,000 

3.26 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา       2,000 3,000 5,000     5,000 

3.27 
โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือ
นักเรียน       4,000  4,000     4,000 

3.28 โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)        3,000 3,000     3,000 

3.29 โครงการประชุมผู้ปกครอง       3,000 15,000 18,000     18,000 

3.30 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกกลางคัน/
เยี่ยมบ้าน       5,000 5,000 10,000     10,000 

3.31 โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก       1,000 4,000 5,000     5,000 

3.32 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ าปี       1,000 1,000 2,000     2,000 

3.33 โครงการสวัสดิการพยาบาล       10,000  -   20,000  30,000 

3.34 โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ าด่ืม         -     - 

3.35 โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี       1,000  1,000     1,000 

3.36 โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์       2,000  2,000     2,000 

  รวม - - - - - 8,000 86,000 127,000 221,000 15,000 25,000 30,000 - 291,000 

 

๕๓ 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ

 ๒๕๖๒ 

 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๕๔  

 

 

 

ที ่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย รวมท้ังสิ้น 

งปม.ด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม เงินรำยได้สถำนศึกษำ  

ปวช. ปวส. 
ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน งปม.  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ำครุภัณฑ์  

๓ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร               
3.37 โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน (ปใีหม่)         -     

งบประมาณ 
สอศ. 

3.38 โครงการอาชีวะอาสา (สงกรานต์)         -     
งบประมาณ 

สอศ. 

3.39 
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center)          -     

งบประมาณ 
สอศ. 

3.40 โครงการแผนกวิชาฝึกอบรมและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน       4,000 8,000 12,000     12,000 

3.41 โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึก ๑๐๘ อาชีพ      2,000 1,500 11,500 15,000     15,000 

3.42 โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย        1,000 1,000     1,000 

3.43 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร         -   10,000  10,000 

3.44 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา         -  10,000   10,000 

3.45 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา       3,000  3,000     3,000 

3.46 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา         -  8,000 2,000  10,000 

3.47 โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา       15,000  15,000     15,000 

3.48 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา      4,800 4,200  9,000     9,000 

3.49 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
ปัญหาการพนัน มั่วสุมและทะเลาะวิวาท        4,800 4,200 9,000     9,000 

3.50 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข        5,000 5,000     5,000 

3.51 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง       5,000  5,000     5,000 

                  
                  
                  

  รวม - - -   14,800 123,500 156,700 295,000 15,000 43,000 42,000 - 395,000 

 

๕๔ 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ

 ๒๕๖๒ 

 



                                                            แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๒             
                                                                                       วทิยาลยัสารพดัช่างปราจนีบุร ี

๕๕  

 

 

 

 

ที ่ รำยกำร 

แหล่งรำยจ่ำย รวมท้ังสิ้น 

งปม.ด ำเนินงำน เงินอุดหนุน รวม 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

 
ปวช. ปวส. 

ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน งปม. 
ตอบ
แทน ใช้สอย วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ 

๔ แผนงำน/โครงกำร  ฝ่ำยแผน        

๔.๑ 
โครงการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒           7,000 4,000  11,000 

๔.๒ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒.๒.๖)          30,000 111,000 9,000  150,000 
๔.๓ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี           10,000   10,000 
๔.๔ โครงการพัฒนาระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (v-cop)            5,000  5,000 
๔.๕ โครงการขยายเครือข่ายไร้สาย (wifi)            31,000  31,000 
๔.๖ โครงการส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาไทยแลน ๔.๐        30,000 30,000     30,000 
๔.๗ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการเรียนรู้           3,000 2,000  5,000 
๔.๘ โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน    50,000 50,000    100,000     100,000 
๔.๙ โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา          2,900 500 6,600  10,000 

4.10 โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา          4,000 10,000 16,000  30,000 
4.11 โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในชั้นเรียน            3,000  3,000 

4.12 
โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และหุ่นยนต์          5,000 2,000 3,000  10,000 

4.13 
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
นักศึกษาที่ยากจน            1,000  1,000 

4.14 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ       1,500  1,500     1,500 
4.15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการ            1,000  1,000 
4.16 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร            1,000  1,000 
4.17 โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์            1,000  1,000 

4.18 
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน            1,000  1,000 

                

  รวม - - - 50,000 50,000 - 1,500 30,000 131,500 41,900 143,500 84,600 - 401,500 

๕๕ 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ

 ๒๕๖๒ 
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๕๖  
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.1..... 

โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2562 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยยศ มีสวัสด์ิ / หัวหน้างานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 2  ด้านท่ี 3.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้เปิดท าการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา ท่ีมาสมัคร
เรียนพร้อมผู้ปกครอง ได้ทราบถึงรายละเอียดของระบบการเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ  ดังนั้น งานทะเบียน 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรจึงได้จัด “โครงการ มอบตัว ลงทะเบียน นักเรียน – นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2562” ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
5.2 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ข้อท่ี 5 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 

2.2 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านท่ี  4 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ  นักเรียน – นักศึกษา  ได้ท าการมอบตัว  ขึ้นทะเบียนนักศึกษา  และลงทะเบียน 
 6.2 เชิงปริมาณ   นักเรียน - นักศึกษา และผู้ปกครองจ านวน 500 คน 
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๕๗   

 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 นักเรียน – 
นักศึกษา  
ได้ท าการ
มอบตัว   
ขึ้น
ทะเบียน
นักศึกษา  
และ
ลงทะเบียน 

นักเรียน  - 
นักศึกษา  
และ
ผู้ปกครอง
จ านวน  
500  คน 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ ์             
7.4 ด าเนิน

โครงการ 
            

7.5 ประเมินผล 
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)     รายได้สถานศึกษา 
                 งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ    
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3  ห่วง 
      1.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
     2.  ความมีเหตุผล  - นักเรียน  นักศึกษาทุกคนได้ข้ึนทะเบียน และทราบรายละเอียดของการเรียน 

 3.  มีภูมิคุ้มกัน  - นักเรียน นักศึกษาทุกคน  และผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายของวิทยาลัยฯ 
 2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้           - นักเรียน นักศึกษา ทราบระเบียบ และเงื่อนไขการเรียน  
 2.  คุณธรรม       - นักเรียน  นักศึกษามีความรับผิดชอบในการลงทะเบียน 
 4  มิติ 
 1.  สังคม             - นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกัน   
 2.  เศรษฐกิจ       - นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทราบข้อมูลเก่ียวกับวิทยาลัยฯ  
 3.  วัฒนธรรม     - นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและวิทยาลัยฯ มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม     - สถานศึกษามีการจัดการเป็นระบบ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................    ลงช่ือ......................................ผู้ขออนุมัติ 
 (นายชัยยศ  มีสวัสด์ิ)     (นายอภัย  งามแสง) 
 หัวหน้างานทะเบียน    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ.........................................................  
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....1.2..... 

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ / งานทะเบียน    

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 2  ด้านท่ี 3.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้เปิดท าการเรียนการสอนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน /โครงการพิเศษต่าง ๆนั้น  ซึ่งงาน
ทะเบียนมีหน้าท่ีจัดท าใบประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน  

ดังนั้น งานทะเบียนได้จัดท าโครงการ “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา” ขึ้นเพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเป็นการเชิดชู  แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร 
5.3  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ข้อท่ี 5  
5.4  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง  ตามมาตรฐานท่ี 2  ด้าน

ท่ี2.2 
5.5  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  
5.6  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านท่ี  4 
5.7  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงคุณภาพ  จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรอย่างสมบูรณ์/นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความ  
ภาคภูมิใจกับงานพิธีมอบใบประกาศ 
 6.2 เชิงปริมาณ   นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

              

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

              

7.4 ด าเนิน
โครงการ 

              

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

              

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ(ระยะสั้น)    รายได้สถานศึกษา 
                 งบด าเนินงาน                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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจกับงานมอบใบประกาศนียบัตร 
9.2  นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีขวัญก าลังใจ/อยากกับมาเรียนท่ีวิทยาลัยฯ นี้อีก 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ    - พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้ 

2.  ความมีเหตุผล        - นักเรียน – นักศึกษา มีขวัญก าลังใจในการเรียน  
 3.  มีภูมิคุ้มกัน             - นักเรียน – นักศึกษา มีความต้ังใจในการเรียน ไม่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้            - จัดท าใบประกาศนียบัตรให้เพียงพอต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.  คุณธรรม         - นักเรียน – นักศึกษามีความต้ังใจในการรับใบประกาศนียบัตร 
4  มิติ 
 1.  สังคม             -  นักเรียน – นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.  เศรษฐกิจ        -  จัดท าใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน – นักศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม       -  ส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 4.  สิ่งแวดล้อม      -  เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2  แบบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................    ลงช่ือ......................................ผู้ขออนุมัติ 
 (นายชัยยศ  มีสวัสด์ิ)     (นายอภัย  งามแสง) 
 หัวหน้างานทะเบียน    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ.........................................................  
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....1.3….. 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ / งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  เป็นงานท่ีมีความส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
ประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร  และหน่วยงานในสถานศึกษา  เกี่ยวกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จ านวนมาก 
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการท่ีไม่สามารถค้นหาเอกสาร     ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที ซึ่งอาจจะท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  ดังนั้น  งานทะเบียน  จึงเห็นควร
ให้มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนขึ้น  เพื่อช่วยให้การเก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ   เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของถาน
ศึกษา ในการค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที       โดยน าเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ  และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบงานบริหารงานท่ัวไปเพื่อสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษา  ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา  และหน่วยงานใน
สถานศึกษา 

5.2 เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และทันต่อ
เหตุการณ์ 

5.3 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ   
ได้อย่างเป็นระบบ 

5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
มาตรการที่ 1 

5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4, 3.5 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบสี่  ด้านท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9,10 
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านท่ี 1 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    6.1 เชิงคุณภาพ    
 ท าให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญ
หาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย 

6.2 เชิงปริมาณ    
      6.2.1 ระบบงานทะเบียน ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นไปอย่างมีระบบ 

  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ท าให้การ
ประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้
เอกสารต่าง ๆ ไม่
สูญหาย เป็นระบบ
ระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้
ง่าย 

ระบบงาน
ทะเบียน  
ในวิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
เป็นไปอย่างมี
ระบบ 

            

7.2 
แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 
ด าเนินการ
โครงการ 

            

7.4 

 
ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     เงินงบประมาณ   รายได้สถานศึกษา 
                งบด าเนินงาน        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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก ใน
การศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ - พอประมาณในการอ านวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร
นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานในสถานศึกษา 
 2.  ความมีเหตุผล - เพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - การเก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ   
อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ 
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2  เงือ่นไข 
1.  ความรู้  - มีความเข้าใจในการจัดระบบงานบริหารงานท่ัวไป  รู้จักการจัดเก็บเอกสาร

ให้เป็นระเบียบ อย่างเป็นระบบ 
 2.  คุณธรรม   - การติดต่อ  ประสานงานท าให้เกิดความรวดเร็วและเท่ียงตรง และ
ประสิทธิภาพ 
4  มิติ 
 1.  สังคม   - เกิดการติดต่อ  ประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
องค์กร 
 2.  เศรษฐกิจ   - สามารถบริหารจัดการส านักงานได้ดี  ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 3.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   - สร้างบรรยากาศการท างานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะ
พนักงานและผู้บริหาร 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ใช้แบบประเมินโครงการโดยคณะกรรมการประเมินโครงการ 

       11.2 การรายงานผลผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ.......................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ 
 (นายชัยยศ  มีสวัสด์ิ)     (นายอภัย  งามแสง) 
 หัวหน้างานทะเบียน    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี
โครงการที่.....1.4..... 

โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางนิภา งามแสง    

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา) 
                                 โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
          1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย สอศ. ข้อท่ี  5 
           2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานที 2     ด้านท่ี 2.5  
           3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ 3 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานที 2     ด้านท่ี 2.5  
           5.  โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี   - 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 1 
 7. โครงการสอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี: รับผิดชอบ/ มีวินัย 
           8.  โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  -  แผนท่ี  - 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันงานฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นงานท่ีมีความส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
ประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร  และหน่วยงานในสถานศึกษา  เกี่ยวกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จ านวนมาก 
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการท่ีไมส่ามารถค้นหาเอกสาร  ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
ซึ่งอาจจะท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  ดังนั้น  งานบริหารงานท่ัวไป  จึงเห็นควรให้มี
การพัฒนาระบบงานบริหารงานท่ัวไปขึ้น  เพื่อช่วยให้การเก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ   เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษา
ของถานศึกษา ในการค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  โดยน าเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบงานบริหารงานท่ัวไปเพื่อสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานใน
สถานศึกษา 

5.2 เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ 

5.3 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 

5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้านท่ี 5 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านท่ี 1 
5.8 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ข้อท่ี 12) 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1   ระบบบริหารทรัพยากรภายในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี      จ านวน  1  ระบบ       
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ท าให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบช่วยให้เอกสาร
ต่างๆ ไม่สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 มีจ านวน
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
ภายใน
วิทยาลัยฯ 
จ านวน 1  
ระบบ 
 
 
 

ท าให้การประสานงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
จัดเก็บเอกสาร 
อย่างเป็นระบบ 
ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ 
ไม่สูญหาย เป็นระบบ 
ระเบียบและสามารถ 
ค้นหาได้ง่าย 

            
7.2 ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

7.3  ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.4 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            
 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)   รายได้สถานศึกษา 
                 งบด าเนินงาน                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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยฯ  ได้รับและส่งเอกสารต่าง ๆ ท้ังจากภายนอกและ

ภายใน  
9.2  การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก  ใน

การ 
ศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  หว่ง 
1.  ความพอประมาณ  พอประมาณในการอ านวยความสะดวกในการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากร

นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานในสถานศึกษา  
 2.  ความมีเหตุผล   เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ 
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3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  การเก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 

2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้       มีความเข้าใจในการจัดระบบงานบริหารท่ัวไป รู้จักการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
อย่างเป็นระบบ 
 2.  คุณธรรม  การติดต่อ ประสานงานท าให้เกิดความรวดเร็วและเท่ียงตรง และประสิทธิภาพ  
4  มิติ 
 1.  สังคม  เกิดการติดต่อ ประสานงานระหว่างหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

 2.  เศรษฐกิจ  สามารถบริหารจัดการส านักงานได้ดี  ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม  สร้างบรรยากาศการท างานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................    ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางนิภา  งามแสง)              (นายอภัย  งามแสง)  
   หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
          ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ            ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ            รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
       
 
 
       ลงช่ือ...........................................................  
              (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
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๖๘   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.5..... 

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายประวทิย์  แว่นทิพย์   หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)   

  โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา) 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ / นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี ๖ 
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๓   ด้านท่ี ๒๘ , ๓๑ 
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๓ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๓   ด้านท่ี ๒๘ , ๓๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านท่ี ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๑   
๗. โครงการสอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย  
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี -      แผนท่ี -  

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
            ในการปฏิบัติงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านให้
เอื้ออ านวยความสะดวกต่อการท างานระบบพัสดุ  จึงขอด าเนินโครงการพัฒนาระบบพัสดุกลาง  และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านงานพัสดุ ให้มีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและ
วิทยาลัยฯ 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างาน 
๕.๒  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าท่ีพัสดุและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงานพัสดุ ของ

วิทยาลัยฯ  
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
       ๖.๑.๑   บุคลากรจ านวน ๓๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑  บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานพัสดุ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 
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๖๙   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดั
บ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 แต่งต้ังค าสั่งกรรมการ             
๗.๓ ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากร             
๗.๔ ด าเนินการจัดการอบรม             
๗.๕ ประเมินผลและสรุปผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา 
       งบด าเนินงาน             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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ……………-……………….. บาท 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานพัสดุมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
จริง  
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
๑.  ความพอประมาณ  พอประมาณในการอ านวยความสะดวกในการศึกษา  ให้บริการแก่บุคลากร 

นักเรียนนักศึกษา  และหน่วยงานในสถานศึกษา 
๒.  ความมีเหตุผล  เพื่อให้ครู  เจ้าหน้าท่ี  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้ใช้ประโยชน์อย่าง

เต็มท่ี 
ในด้านการใช้บริการ 

           ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีโปรแกรมส าเร็จรูปไว้ใช้งานอย่างเป็นระบบ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้                  มีความเข้าใจในการจัดระบบงานพัสดุ  อย่างเป็นระบบ 
 ๒.  คุณธรรม            การติดต่อ  ประสานงานท าให้เกิดความรวดเร็วและเท่ียงตรง และ
ประสิทธิภาพ 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม            เกิดการติดต่อ  ประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 ๒.  เศรษฐกิจ            สามารถบริหารจัดการงานพัสดุได้ดี  ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ๓.  วัฒนธรรม            เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม           สร้างบรรยากาศการท างานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะพนักงาน
และผู้บริหาร 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๑  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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๗๐   

 

๑๑.๒  การรายงานผลผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ 
           (นายประวิทย์  แว่นทิพย์)             (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
         (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
                ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ............................................................  
               (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

       ผู้อนุมัติโครงการ 
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๗๑   

 

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

โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน  

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า  
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี 6 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.3  
 3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ  
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.3 

5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3  
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 1  
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย 
           8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. : -   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี จัดต้ังขึ้นภายใต้คณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์  มีภารกิจสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนงานสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์กรสถานศึกษากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ประชาชน ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังเครือข่าย ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร จึงต้องอาศัยกระบวนการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้จัดท าโครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รวมถึงการพัฒนาให้
สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีก
ด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
5.2 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้

เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๗๒   

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ผลิตส่ือเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ ์
      -  เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย     จ านวน  1,000     แผ่น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ประชาชน บุคคลท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับรู้ข่าวสาร               
การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี       
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 บุคคลภายนอก
รู้จักวิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรีจาก
เอกสาร
ประชาสัมพันธ ์

มีเอกสารประชา 
สัมพันธ์จ านวน  
1,000 ชุด       

            
7.2 ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

7.3 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.4 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)   รายได้สถานศึกษา 
                 งบด าเนินงาน                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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ    พอประมาณในการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ 
 2.  ความมีเหตุผล    เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3.  มีภูมิคุ้มกัน    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนและ
ผู้สนใจ 

เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 2.  คุณธรรม     มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4  มิติ 
 1.  สังคม     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน 
 2.  เศรษฐกิจ     มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
 3.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม    ประชาชนท่ัวไปได้รับข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ 
     (นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน)     (นายอภัย  งามแสง) 
      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที.่....1.7….. 

                        โครงการ คู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล   

       หัวหน้างานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย :  สอศ. ข้อท่ี   6 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   2   ด้านท่ี   2.3 
   3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ   5    
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี       ด้านท่ี    
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  3 

6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี       4 
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ / รับผิดชอบ / มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี.   1     แผนท่ี  1.1 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    งานการเงิน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภท
ต่าง ๆ ท้ังจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้สถานศึกษา 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้บุคลากรของสถานศึกษาเข้าใจตรงกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริต
และความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นกับงานการเงิน  จึงเล็งเห็นว่าควรจัดท าโครงการคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่
บุคลากร และท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถด าเนินไป
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
 5.2 เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินของสถานศึกษา 
 5.2 เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น และให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญ 

6.2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักในอาชีพสาขาท่ีเรียน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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 คู่มือให้
ความรู้
ทางการเงิน
แก่บุคลากร  
จ านวน  
100  เล่ม 

ระบบ
ปฏิบัติงาน
การเงินมี
ประสิทธิภา
พมากขึ้น 

            

7.2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินงบ         เงินงบประมาณ      รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน        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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................. บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 สถานศึกษามีคู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ท่ีถูกต้องครบถ้วน 
 9.2 ระบบงานการเงินมีประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

   3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  - ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
    - เวลา/สถานท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน  
 2.  ความมีเหตุผล  - ร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการท างานอย่างมีเหตุผล 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - มีการคิดวิเคราะห์ มีหลักคิด มีการไตร่ตรองถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นก่อนการ
ท างาน 
    - มีการวางแผนการท างาน 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   - มีความรู้ในระบบงานการเงิน 
 2.  คุณธรรม   - มีความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
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4  มิติ 
 1.  สังคม   - มีการวางแผนการท างานร่วมกัน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
 2.  เศรษฐกิจ   - รู้จักใช้วัสดุ ส่ิงของ ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม  
 3.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมในองค์การ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4.  สิ่งแวดล้อม   - ปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดในส านักงาน  
    - เลือกและจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ............................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นางสาวชนิกานต์   สุขขจรกุล)               (นายอภัย  งามแสง)  
               หัวหน้างานการเงิน                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
         (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)       (นางศรัญญา สุขปล่ัง)  
     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
              ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ......................................................... 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.8..... 

โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานบัญชี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี……7……………..………………. 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี..…2…….ตัวบ่งช้ีท่ี………2.5.… 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3…………………………………………………… 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี……….ด้านท่ี……..….. 
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี........5....................... 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี………1………………….…………………… 
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี............-..............แผนท่ี..........-.............. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จัดท ารายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน
ก าหนดเวลา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและด าเนินการตามระเบียบ อีกท้ังการ
ปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานบัญชี เพื่อ
พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถด าเนินไปตามแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของงานบัญชี 
 5.2 เพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานของงานบัญชี   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพและมีการบริการที่ดี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการ
ด าเนินงานของ
งานบัญช ี

ระบบงาน
บัญชีมี
ประสิทธิภาพ 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการจัดการ
อบรม 

            

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ         รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              งบเงินอุดหนุน (คา่จัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

       อื่น ๆ....................................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................5,000...............บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ..................................... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    ............5,000............. บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท    
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของงานบัญชี 
 9.2 ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  - ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
    - เวลา/สถานท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน  
 2.  ความมีเหตุผล  - ร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการท างานอย่างมีเหตุผล 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - มีการคิดวิเคราะห์ มีหลักคิด มีการไตร่ตรองถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นก่อนการ
ท างาน 
    - มีการวางแผนการท างาน 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   - มีความรู้ในระบบงานบัญชี 
 2.  คุณธรรม   - มีความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
4  มิติ 
 1.  สังคม   - มีการวางแผนการท างานร่วมกัน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
 2.  เศรษฐกิจ   - รู้จักใช้วัสดุ ส่ิงของ ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม  
 3.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมในองค์การ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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 4.  สิ่งแวดล้อม   - ปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดในส านักงาน  
    - เลือกและจัดหาวัสุดุ อุปกรณ์อย่างระมัดระวงั 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
 (นางสาวธนาพร  บุญเปล่ง)    (นายอภัย  งามแสง) 
     หัวหน้างานบัญชี    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ            ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ........................................................... 
               (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.9..... 

โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวธนาพร บุญเปล่ง   หัวหน้างานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี……1,5…………………………………… 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี………2….….ตัวบ่งช้ีท่ี………2.3.…….…  
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3……………………………………………………… 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี…….…………….ด้านท่ี……..….  
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี........5........................ 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี………4………………….……………………………. 
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/ มีวินัย 
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี............-..................แผนท่ี..........-............. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ในการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของทางราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรโดยการเสริมสร้าง
สวัสดิการและขวัญก าลังใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 
5.2  เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1   มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติคุณ     จ านวน   10  อัน 

      6.1.2   จ านวนเกียรติบัตร                 จ านวน   10  ใบ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรท่ีอุทิศตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเหมาะสมกับต าแหน่ง
ครูดีเด่น 

      6.2.2 เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 1. มีจ านวนโล่
ประกาศเกียรติคุณ   
จ านวน   10  อัน 
 
2. จ านวนเกียรติบัตร 
จ านวน 10 ใบ 
 

เสริมสร้าง
สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจ
ให้แก่บคุลากร
เพ่ือให้มีก าลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชา 
สัมพันธ์แจ้ง 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการ 

            

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              งบเงินอุดหนุน (คา่จัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ....................................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............15,000.............บาท  ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   .........15,000............. บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    .....................................   บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยฯ  ได้รับเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ  
9.2  มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเพียงพอเพื่อมอบแก่บุคลากรดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเพียงพอเพื่อมอบแก่บุคลากร 
 2.  ความมีเหตุผล  เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  จัดท าโครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้     จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้เพียงพอในมอบแก่บุคลากรดีเด่นและครู
ดีศรีอาชีวะ 
 2.  คุณธรรม   จัดโครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะเพื่อ เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
ก าลังใจ 
4  มิติ 
 1.  สังคม   จัดโครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 

 2.  เศรษฐกิจ   จัดท าโล่และเกียรติบัตรมอบแก่บุคลากรดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 
 3.  วัฒนธรรม   ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4.  สิ่งแวดล้อม   เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๘๒   

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 
 
ลงช่ือ.................................................   ลงช่ือ..............................................ผู้ขออนุมัติ  
   (นางสาวธนาพร  บุญเปล่ง)    (นายอภัย  งามแสง)  
            หัวหน้างานบุคลากร    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ       ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
       (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางดวงพร  ศรีปะโค) 
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ.....................................................  
             (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

     ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๘๓   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.10..... 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวธนาพร บุญเปล่ง   หัวหน้างานบุคลากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี……7……………..………… 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี……2…..ตัวบ่งช้ีท่ี………2.5.……..   
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ…………3……………………………………………… 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานท่ี……….ด้านท่ี……....  
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี........5........................ 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี………1………………….………… 
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี............-................แผนท่ี..........-............. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและน าความรู้ท่ี
ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  สามารถตรวจสอบได้  
และเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากสถานศึกษามีการปรับเปล่ียนบุคลากรบ่อยครั้ง  ท าให้
พบข้อผิดพลาดและความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

อย่างไรก็ตาม  วิทยาลัยฯ  ต้องการท่ีจะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ได้รับมอบหมาย  หลักการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันและถูกต้อง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษา 
5.2  เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1   บุคลากรภายในสถานศึกษา   จ านวน  55  คน       
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 บุคลากรท่ีได้รับการอบรมสามารถใช้ความรู้  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณ์ใหม่ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายหลักการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๘๔   

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานท่ี 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 
 

1. บุคลากร
ได้รับผ่าน
การอบรมฯ  
55  คน 

บุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม
สามารถใชค้วามรู้  
ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง 
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักการปฏบิัติงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงานที่
เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพมาก 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา  
            งบด าเนินงาน            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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ........................................ บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  วิธีปฏิบัติงาน  ทักษะและประสบการณ์ใหม่ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายหลักการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ    ใช้งบประมาณได้เหมาะสม 
 2.  ความมีเหตุผล         ด าเนินงานตามโครงการแล้วจะท าให้สถานศึกษาได้รับการรับรอง จากสมศ. 
 3.  มีภูมิคุ้มกัน   วิทยาลัยได้รับการรับรองจาก สมศ. 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 2.  คุณธรรม   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการอบรมฯ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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4  มิติ 
 1.  สังคม   ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนส่งผลให้การด าเนินงาน
    ส าเร็จลุล่วง 

 ไปได้ด้วยดี 
 2.  เศรษฐกิจ   เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 3.  วัฒนธรรม   ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานซึ่งเกิดเป็นวฒันธรรมท่ีดี 
 4.  สิ่งแวดล้อม   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เก็บพื้นท่ีได้เรียบร้อยหลังจากด าเนินงานเสร็จส้ิน
เพื่อ 
    รักษาสภาพแวดล้อม 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
ลงช่ือ...........................................    ลงช่ือ...............................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวธนาพร  บุญเปล่ง)       (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้างานบุคลากร        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
              ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
        ลงช่ือ.........................................................  
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.11...... 

โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน  

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า  
                                 โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี 6 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.3  
 3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ  
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.3 

5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3  
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 1  
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. : -   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดต้ังขึ้นภายใต้คณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์  มีภารกิจสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้ สามารถ
ด าเนินงานตามแผนงานสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์กรสถานศึกษากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ประชาชน ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ การ
ประชาสัมพันธ์ นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงานไปยังเครือข่าย ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร จึงต้องอาศัยกระบวนการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้จัดท าโครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รวมถึงการพัฒนาให้
สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีก
ด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
5.2 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้

เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ผลิตส่ือเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ ์
      -  เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย     จ านวน  1,000 แผ่น 
          -  แผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  ขนาดใหญ่  จ านวน  2 แผ่น 
      -  เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย     จ านวน  1,000 แผ่น 

    -  เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร   จ านวน  1,000 แผ่น 
      -  เอกสารประชาสัมพันธ์ระยะส้ัน   จ านวน  1,000 แผ่น 
      -  ส.ค.ส. ส่งความสุขปี 2562    จ านวน  1,000 ฉบับ 
       6.1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ   จ านวน  3 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ประชาชน บุคคลท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับรู้ข่าวสาร               
การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี       
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 บุคคลภายนอก
รู้จักวิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรีจาก
เอกสารประชา 
สัมพันธ์ 

มีเอกสาร
ประชา 
สัมพันธ์
จ านวน  
1,000 
ชุด       

            
7.2 ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

7.3 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.4 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)   รายได้สถานศึกษา 
                 งบด าเนินงาน                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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
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10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ    พอประมาณในการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ 
 2.  ความมีเหตุผล    เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3.  มีภูมิคุม้กัน    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนและ
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 2.  คุณธรรม     มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
4  มิติ 
 1.  สังคม     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน 
 2.  เศรษฐกิจ     มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น 
 3.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม    ประชาชนท่ัวไปได้รับข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบประเมินโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ 
     (นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน)     (นายอภัย  งามแสง) 
      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (.........................................)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....1.12….. 

โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอาคารสถานที่ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายสมภพ มงคล    

   หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   

  โครงการตามภาระงานประจ า  
     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. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณค์ุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี...สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย.. 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่............2..................แผนที่.........3.............................. 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้ จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้านให้
เอื้ออ านวยความสะดวกต่อการบริการนักเรียน นักศึกษาและสังคม งานอาคารสถานท่ีจึงขอด าเนินการจัดหา 
วัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านงานอาคารสถานท่ีให้มีความเพียงพอ สะดวก สะอาด  ปลอดภัย 
สวยงาม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 5.2  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ และประชาชนท่ัวไป
ท่ีมาใช้บริการ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 วิทยาลัยฯ มีวัสดุ  อุปกรณ์  เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย  สวยงาม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ต่อนักเรียน 
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๙๐   

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 
 

วิทยาลัยฯ 
มีวัสดุ  
อุปกรณ์  
เพียงพอ
เหมาะสม 
ปลอดภัย  
สวยงาม 

มีวัสดุ
อุปกรณ์ 
และสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
ความสะอาด 
ปลอดภัย 
สวยงาม  
ต่อนักเรียน 
นักศึกษา 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ ์
 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน)  รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ ท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1. ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณ ระยะเวลาตามก าหนด 
 2. ความมีเหตุผล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีในด้านการบริการ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีพื้นท่ีใช้สอยสะดวก เป็นระเบียบ สะอาด 
2  เงื่อนไข 
 1. ความรู้ นักเรียน นักศึกษา มีท่ีสะดวก ปลอดภัย พร้อมแก่การเรียนรู้ 
 2. คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีในการรักษาส่ิงของไม่ให้ช ารุดเสียหาย 
   4  มิติ 
 1. สังคม    ประชาชนท่ัวไปยอมรับในการพัฒนาสถานศึกษา และเกิดความรักสถานศึกษาในการ
ใช้ศึกษา การบริการและเกิดระเบียบวินัยท้ังกาย,ใจ ส่งผลให้บุคลากรในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 2. เศรษฐกิจ บุคลากร มีความคิด รับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและส่วนร่วมกนั 
 3. วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมในการอยู่รวมกนัอย่างเป็นระบบระเบียบ 
 4. สิ่งแวดล้อม บุคลากรเจ้าหน้าท่ี มีจิตส านึกท่ีดี ในการใช้สถานท่ี 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๙๑   

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 11.2  จากการสังเกต 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ 
          (นายสมภพ  มงคล)     (นายอภัย  งามแสง) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ี    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (.........................................)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๙๒   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.1..... 

                                 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 

 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี 2.1   2.2   2.3  
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 

 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  แผนท่ี 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นเป็นผลสัมฤทธ์ิ

ให้เกิดแก่ผู้เรียน ให้เป็นคนดี  มีความสุข  และเป็นคนเก่ง  โดยการจัดปฏิรูปในหลายด้าน เช่น การปฏิรูปหลักสูตรบุคลากร  
การบริการจัดการระบบการจัดการฯ  น้ัน 

เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล ดังกล่าว  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
จึงมี แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเป็นการจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจ  และศักยภาพของผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนไปแล้ว และหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอนเพ่ิมเติม เช่น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม-แกนประถม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรอื่น ๆ 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตน 
 5.3 เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ทุกสาขางานที่เปิดท าการเรียนการสอน 
  6.1.2 จ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน จากการที่ได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 
และศักยภาพของตนเอง 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๙๓   

 

 

   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า
ดับ กิจกรรม 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1 เสนอโครงการ 

 
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 
 

            

7.2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 
 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน              งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น….............15,000..............บาท  ได้แก่ 
 8.1          หมวดค่าตอบแทน    ............3,000............... บาท    

8.2          หมวดค่าใช้สอย   .............5,000.............. บาท 
 8.3          หมวดค่าวัสดุ    .............7,000.............. บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงานเพ่ิมมากข้ึน 
 9.2 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากข้ึนจากการท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ือน าหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ป้องกันการซ้ าซ้อนของเน้ือหาในการสอน 
 2.  คุณธรรม   มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมดี  มีความร่วมมือกับชุมชน  สถานประกอบการ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายวัสดุของสถานศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การท างานดี 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๙๔   

 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.2..... 

                                 โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  แผนท่ี 
 

สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
เน่ืองจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เปิดท าการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
ด้วยเหตุน้ี ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเห็นว่าการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญ

ส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ครบถ้วนตามองค์ประกอบส าคัญว่าจัดท าแผนอย่างไร เพ่ือใคร มีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลที่ได้ รับจะเป็นอย่างไร ดังน้ัน
แผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความส าเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูทุกคนในวิทยาลัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูผูส้อนครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเขียน 

6.2.2 ครูผูส้อนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกกลุ่มสาระ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล าดั
บ 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ               
7.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
              

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

              

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

7.5 สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............10,000............บาท  ได้แก่ 
 8.1          หมวดค่าตอบแทน    ............2,000............... บาท    

8.2          หมวดค่าใช้สอย   ............5,000............... บาท 
 8.3          หมวดค่าวัสดุ    ............3,000............... บาท    

8.4              หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจข้ันตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 9.2 ครูผู้สอนทุกคนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   รู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  คุณธรรม   มีเมตตาเอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การท างานดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
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ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.3..... 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ ภายในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 

 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 

 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 
5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  แผนท่ี 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีหน้าที่ในการนิเทศติดตามการสอนครูอาจารย์  เพ่ือน าผลมาพัฒนา

ปรับปรุงในการสอนของครูผู้สอนต่อไป 
 ดังน้ันงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงมีจ าเป็นในการด าเนินโครงการเพ่ือให้มีการนิเทศติดตามครูผู้สอนมี
ประสิทธิภาพและรองรับการประกันคุณภาพต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมีระบบ 
 5.2 เพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดตารางนิเทศทุกภาคเรียน 

 6.1.2 ใน 1 ภาคเรียนมีการนิเทศครูทุกคน ๆ ละ 2 ครั้ง/วิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอนในภาคเรียนน้ัน 

6.2.2 ให้ครูผูส้อนได้ปรับปรุงการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 
   
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๙๙   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดั
บ กิจกรรม 

ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ 
 

จัดตาราง
นิเทศทุก
ภาคเรียน 
ใน  1  
ภาคเรียนมี
การนิเทศ
ครูทุกคน 
ๆ ละ  2  
คร้ัง/วิชา 

เพื่อครูผู้สอน
รู้ปัญหาการ
สอนในภาค
เรียนน้ันตาม
ความถนัด 
ความสนใจ
เพื่อครูผู้สอน
รู้ปัญหาการ
สอนในภาค
เรียนน้ันตาม
ความถนัด 
ความสนใจ 

            

7.2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................4,000..............บาท  ได้แก่ 
 8.1               หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2               หมวดค่าใช้สอย   ..................................... บาท 
 8.3           หมวดค่าวัสดุ    .............4,000............ บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพ่ือติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมีระบบ 
 9.2 เพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   การจัดแผนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ ์
 2.  คุณธรรม   มีมารยาทและจรรยาบรรณคร ู
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน  แผนก  และแบ่งปัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษา  แผนก  สะอาด เป็นระบบงาน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
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๑๐๐   

 

 

 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๑๐๑   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....2.4..... 

                    โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  1  แผนท่ี  2.1,2.2 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

ด้วย  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี    ได้มีแนวทางการวาง
แผนการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ แต่ละภาคเรียนควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนเป็นชิ้นงาน  
โครงการหรือโครงงาน ตามนโนบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในเรื่องการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอน  และปฏิรูปวิธีสอบให้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ 

ดังนั้น  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  จึงจัดท าโครงการดังกล่าวข้ึนเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียน
เป็นชิ้นงาน  โครงการ  หรือโครงงาน  ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชานั้นๆ โครงการเป็นบูรณาการแบบ
ข้ามรายวิชาโดยให้ครูผู้สอนที่มีส่วนร่วมในการวางแผน  ก าหนดหัวเรื่องโครงการชิ้นงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  เกิดทักษะ  เกิดความคิด  เกิดจิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพและเกิด
ความรู้ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาตลอดจนน าผลงานที่ได้มาจัดท าแสดงผลงานทางวิชาการ  (Open House)  เป็น
การเปิดให้สถานศึกษาต่างๆเยี่ยมชมสาขางานต่างๆ  และได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในวิทยาลัยท าให้สัมผัส
กับวิทยาลัยก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด มีผลให้นักเรียนเลือก
ตัดสินใจศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักศึกษามีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกดิขึ้นได้ 

5.2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนในการท างาน มีความรับผิดชอบและความร่วมมือใน
การท างาน 

5.3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลักของ

วิทยาลัย และ  
ผลงานทางวิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา 
5.5เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชน 
5.6 เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๒   

 

 

 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณาการสอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผลงานทางวิชาการ ท้ัง 6 สาขางาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอนในภาคเรียนน้ันตามความถนัด ความสนใจ 

6.2.2 ให้ครูผูส้อนได้ปรับปรุงการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 
   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

เกิด
ประสิทธภิาพ
และ
ประสิทธิผลใน
การเรียนการ
สอน จากการที่
ได้เรียนตาม
ความถนัด 
ความสนใจ 
และศักยภาพ 

            
7.2 แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     .............10,000..............บาท  ได้แก่ 
 8.1               หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2          หมวดค่าใช้สอย   ............3,000............. บาท 
 8.3           หมวดค่าวัสดุ    .............7,000............        บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะอาชีพในงานต่าง ๆ 
 9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 
 9.3 นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนในการท างาน 
 9.4 นักศึกษามีความรับผิดชอบและความร่วมมือกันในการท างาน 

9.5 ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๓   

 

 

2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ป้องกันการซ้ าซ้อนของเน้ือหาในการสอน 
 2.  คุณธรรม   มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การท างานดี 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๔   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.5..... 

                                          โครงการบริการวิชาชีพ 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  2  แผนท่ี  2.1,2.2 
 

สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
เน่ืองจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เปิดท าการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน การท างาน ความมีน้ าใจ  
ด้วยเหตุน้ี ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเห็นว่าเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความสามารถ

ของนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมรอบวิทยาลัยอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจระหว่างวิทยาลัยและ
สังคมรอบวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้และแสดงศักยภาพนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย  
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม  
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการเสียสละและมีจิตอาสา 
5.3 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ และสังคม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษา ทั้ง 6 สาขางานออกบริการชุมชน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือให้นักเรียนเกินการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6.2.2 นักเรียนรู้จักพอเพียง พอประมาณ  
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๕   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ               

7.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

              

7.3 ด าเนินงานตามโครงการ               

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

7.5 สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                           ด าเนินงาน                   งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................36,000............บาท  ได้แก่ 
 8.1               หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2           หมวดค่าใช้สอย   ............5,000............. บาท 
 8.3           หมวดค่าวัสดุ    ..........31,000............        บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

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

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   รู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  คุณธรรม   มีเมตตาเอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การท างานดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๖   

 

 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๗   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.6..... 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  2  แผนท่ี  2.1 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ท่ีเข้าเรียนใหม่ในทุกต้นปีการศึกษา โดยให้สถานศึกษาน านักเรียน นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสาขางานท่ีศึกษาหรือท่ีเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน  
นักศึกษาขึ้น  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เกิดทักษะความรู้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสาขางานท่ีก าลังศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏบิัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ 
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ 
5.4 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นกัศึกษาเข้าร่วมศึกษาครบจ านวนสาขางาน 6 สาขางาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 

6.2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ 
6.2.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๘   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 จ านวนนักเรียน  
นักศึกษาเข้าร่วม
ศึกษาครบจ านวน
สาขางาน  6  
สาขางาน 

ประสิทธิภาพ
ของนักเรียน  
นักศึกษาที่น ามา
ประยุกต์ใช้ใน
สาขางานต่าง ๆ 
 

             

7.2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................35,000..............บาท  ได้แก่ 
 8.1               หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2           หมวดค่าใช้สอย   ............33,000.......... บาท 
 8.3           หมวดค่าวัสดุ    .............2,000............        บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 

9.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ 
 9.3 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ  
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ     พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
                                    พอประมาณกับเวลาท่ีก าหนด 
 2.  ความมีเหตุผล          เพ่ิมประสบการณ์จริงและความรู้นอกห้องเรียน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี         ป้องกันปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้        รู้ว่าสาขางานที่เรียนมีแนวปฏิบัติงาน 
 2.  คุณธรรม         มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน 
4  มิติ 
 1.  สังคม               เอือ้ให้สังคมที่ดี สถานประกอบการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ          ลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 

 3.  วัฒนธรรม     เกิดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยฯ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
 4.  สิ่งแวดล้อม     สถานศึกษาสะอาด  สวยงาม  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๐๙   

 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๐   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.7..... 

                                     โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  2  แผนท่ี  2.1 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ท าการเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระยะส้ันหลากหลายและยังมี
การเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน เช่น  การสอนแบบบูรณาการช้ินงานโครงการ  และ
เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่งได้ด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ขึ้น  เพื่อวัดความรู้ด้านทักษะ  คุณธรรม จริยธรรม ว่าเกิดผลมากน้อยขนาดไหน เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
5.2 เพื่อให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5.4 ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 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 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
6.2.3 ให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มากขึ้น  



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๑   

 

 

   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

              

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

              

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้สถานศึกษา 
                               ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................32,000..............บาท  ได้แก่ 
 8.1               หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2           หมวดค่าใช้สอย   ...............2,000.......... บาท 
 8.3           หมวดค่าวัสดุ    .............30,000.........        บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 9.2 เพื่อให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 9.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักศรัทธาในวิชาชีพท่ีตัวเองเรียน 
 9.4 เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน 

9.5 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ ต่อไป 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณที่ได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสบการณ์จรงิและความรู้นอกห้องเรียน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  นักศึกษามีการแข่งขันกับสถานศึกษาอื่น 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   รู้ว่าสาขางานที่เรียนการแข่งขันทักษะ 
 2.  คุณธรรม   มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอื้อให้สังคมที่ดี  ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดภาระค่าใชจ้่ายสถานศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยฯ 
 4.  สิ่งแวดล้อม   รักษาสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันทักษะ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๒   

 

 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๓   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.8..... 

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลกัษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  2  แผนท่ี  2.1 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญ ท่ีจะต้องมีการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เต็มศักยภาพท้ังทางด้าน
ร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดังนั้น  ในด้านการเรียนการสอนของนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา จะต้องพัฒนาให้มีความสามารถ
เสริมทักษะและเพิ่มพูนความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน  
ด้วยการเชิญผู้เช่ียวชาญตามสาขางาน  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ทักษะประสบการณ์จริงจากผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ท้ังทางวิชาการ และ วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ท้ัง 6 สาขางาน/ภาคเรียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญ 

6.2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักในอาชีพสาขาท่ีเรียน 
   
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๔   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ 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 

            

7.2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................42,000..............บาท  ได้แก่ 
 8.1            หมวดค่าตอบแทน    .............20,000........... บาท    

8.2            หมวดค่าใช้สอย   ...............4,000............ บาท 
 8.3            หมวดค่าวัสดุ   .............18,000........... บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะอาชีพในงานต่าง ๆ 
 9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 
 9.3 นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนในการท างาน 
 9.4 นักศึกษามีความรับผิดชอบและความร่วมมือกันในการท างาน 

9.5 ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีจัดสรร 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมความรู้แก่นักศึกษา 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  นักศึกษามีความเข้าใจในสาขางานที่เรียน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ได้รับความรู้ประสบการณ์จรงิจากผู้เชี่ยวชาญด้วยอาชีพสาขางานที่เรียน 
 2.  คุณธรรม   มีมีความรักความสามัคคใีนหมู่คณะ 
4  มิติ 
 1.  สังคม   วิทยากรเป็นที่ยอมรับในชุมชนท้องถ่ิน 
 2.  เศรษฐกิจ   น าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ให้เกิดรายได้ 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อม  สวยงาม  สะอาด  ในวิทยาลัยฯ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๕   

 

 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๖   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.9..... 

                          โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบยั่งยืน 
3. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง  

                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2   ข้อท่ี   2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   2 ด้านท่ี    2.2   2.3  

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ      2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๒ 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี  ๑ 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  2  แผนท่ี  2.1,2.2 
สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หันกลับมาพึ่งพระ
บารมีตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็น
แหล่งการเรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา บุคลากร ได้เข้าศึกษาหา
ความรู้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อการใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า และลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของนักศึกษาและบุคลากร 

5.2 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ภายในห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาทุกช้ันปีมีห้องการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ท้ัง 6 สาขางาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อให้นักเรียนเกินการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

6.2.2 นักเรียนรู้จักพอเพียง พอประมาณ  
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๗   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล าดั
บ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1 เสนอโครงการ               

7.2 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

              

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

              

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคบับัญชา 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
   จากเงินงบ              เงินงบประมาณ             รายได้  
                               ด าเนินงาน                       งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
                    อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............36,000............บาท  ได้แก่ 
 8.1               หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2               หมวดค่าใช้สอย   ..................................... บาท 
 8.3         หมวดค่าวัสดุ    ..........36,000............        บาท    

8.4               หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวจ่ายทุกรายการ 

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

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   รู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  คุณธรรม   มีเมตตาเอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การท างานดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๘   

 

 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายสมเกียรติ  สุขปล่ัง)               (นายอภัย  งามแสง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๑๙   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที.่....2.10..... 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ 
                                            หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา) 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย:  ศธ. ข้อท่ี 3 สอศ. ข้อท่ี 1 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ด้านท่ี 2 
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน  : ด้านท่ี  2 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  2 
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี  1  แผนท่ี  1.4 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การ

ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  โดยกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านการผลิตและบริการของ
ประเทศ  การฝึกอาชีพเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ  และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ  ช่วย
ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการท างานท่ีดี  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ท้ังในสถานประกอบการ  และการประกอบอาชีพอิสระ  นักศึกษามี
โอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ  ในวงการอุตสาหกรรม  ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเทคนิคการ
ท างาน  สามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น  ยังสร้างความเช่ือมั่นและทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ  และให้นักศึกษาฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น  ท่ีส าคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึง
ได้จัดท า  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ในเรื่องของการปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมีบุคลิกภาพท่ีดี และข้อควรปฏิบัติใน
ระหว่างการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  และช่วยให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมั่นใจ  
พร้อมท้ังยังท าให้สถานประกอบการเช่ือมั่นในสถานศึกษา  ยอมรับนักเรียน  นักศึกษาในรุ่นต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม  ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมีบุคลิกภาพท่ีดี และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
5.2 เพื่อช้ีแจงให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงหลักการปฏิบัติงานจริง 
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบและมารยาทในการปฏิบัติงาน 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๐   

 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 
ของจ านวน นักเรียน นกัศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมีบุคลิกภาพท่ีดี และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกอาชีพ 

  6.2.2  สถานประกอบการเช่ือมั่นในสถานศึกษาศึกษาทุกสาขางาน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 นักเรียน 

นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึก
อาชีพ ร้อย
ละ 80 

นักเรียน  
นักศึกษามี
ความพร้อม
ก่อนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ         เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน        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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง............................... บาท 
หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงระเบียบ และมารยาทในการปฏิบัติงาน 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  ความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ 
 2.  ความมีเหตุผล  สร้างความเช่ือมั่นและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติ  
 2.  คุณธรรม   นักศึกษาต้ังใจในการศึกษาหาความรู้ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๑   

 

 

4  มิติ 
 1.  สังคม   นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.  เศรษฐกิจ   ช่วยพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อเศรษฐกิจ 
 3.  วัฒนธรรม   ให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนการสอน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายอภิรมณ์  สรรพาณิชย์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๒   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....2.11..... 

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ 

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา) 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ. 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย:  ศธ. ข้อที ่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  

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  โดยกระบวนการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านการผลิตและ
บริการของประเทศ  กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยครูนิเทศเป็นผู้รับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  และท าหน้าท่ี
ประเมินผลการฝึกอาชีพ  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา จะเป็นผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
และสถานศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึง
ได้จัดท าโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ  เพื่อติดตามผลการฝึกอาชีพ  ให้การแนะน า  ให้
ค าปรึกษาช้ีแนะเกี่ยวการฝึกอาชีพของนักศึกษา  ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงาน  เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพ  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง สามารถ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  และแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อให้การฝึกอาชีพมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อติดตามผลการฝึกอาชีพ ให้การแนะน า ให้ค าปรึกษาช้ีแนะเกี่ยวการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
5.2  เพื่อช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงาน เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้รับการ
นิเทศมีความเข้าใจ 
 ในการฝึกอาชีพ      
5.3  เพื่อให้สถานประกอบการกับสถานศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้  รวมถึงรับทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไข 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๓   

 

 

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 การนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ จ านวน 60 คน/ภาคการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2. 1 สถานศึกษาได้รับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในสถานประกอบการขณะฝึก
ประสบการณ์ 
6.2.2 สถานศึกษาสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการนิเทศมาปรับปรุงการฝึกอาชีพให้
เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
6.3.3 สถานประกอบการเกิดความพึงพอใจในการนิเทศติดตามการฝึกงานเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการฝึกอาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 สถานศึกษา

ได้รับรู้
นักศึกษาใน
สถานปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับ 
ประกอบกา
รขณะฝึก
ประสบการ
ณ ์

การนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
นักศึกษาฝึก 
อาชีพ
จ านวน60
คน/ภาค
การศึกษา 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ        เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน       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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง................................ บาท 
หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง และแก้ไขปัญหาทันที 
9.2 มีการปรับปรุงการฝึกอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
9.3 สถานประกอบการยอมรับและมีความต้องการให้สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพต่อไป 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๔   

 

 

 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับการติดตามผลการฝึกอาชีพ  ให้การแนะน า  ให้ค าปรึกษา 

ชี้แนะเก่ียวการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
 2.  ความมีเหตุผล   ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพ 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการในการฝึกอาชีพ  เพ่ือปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลดีย่ิง ๆ ข้ึน 
 2.  คุณธรรม      กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพมี 
4  มิติ 
 1.  สังคม           สถานประกอบการกับสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้  รวมถึงรับทราบ 

ปัญหาและหาทางแก้ไข       
 2.  เศรษฐกิจ      สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ 
 3.  วัฒนธรรม       เกิดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

4.  สิ่งแวดล้อม    ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 

 
 
ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายอภิรมณ์  สรรพาณิชย์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๕   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี

โครงการที่.....2.12..... 

โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ 
                                            หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา) 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย:  ศธ. ข้อท่ี 3 สอศ. ข้อท่ี 1 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 3 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ด้านท่ี 2 
5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน  : ด้านท่ี  2 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  2 
7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี  1  แผนท่ี  1.4 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้   ท้ังนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้
จัดท าโครงการจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น  เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน และวิธี
วัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน   
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการร่วมจัดท าหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึก 
อาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

5.2 เพื่อให้ครูฝึกประจ าสถานประกอบการ ร่วมกับครูนิเทศแต่ละสาขาวิชา รวมท้ังงานพัฒนา
หลักสูตร 

การเรียนการสอน  จัดท าแผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพ  และคู่มือการฝึกอาชีพ  และเขียนค าอธิบาย
รายวิชาท่ีจะฝึกในสถานประกอบการ 

5.3 เพื่อให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๖   

 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกปี  
    จ านวน 4 สาขางาน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 มีการจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชดัเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 มีการจัดท า

แผนการเรียน 
แผนการฝึก 

มีแผนการ
เรียน แผนการ
ฝึกอาชีพ 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

อาชีพและคู่มือ
การฝึกอาชีพ
อาชีวศึกษา 

และคู่มือการ 
ฝึกอาชีพ
อาชีวศึกษา 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ระบบทวิภาคี ระบบทวิภาคี 
ทุกปี จ านวน 
4  สาขางาน 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ        เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน         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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง.................................  บาท 
หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  -  พอประมาณในการจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือ 

   การฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 2.  ความมีเหตุผล        -  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี         -  มีหลักสูตร  แผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพ  

   ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   -  การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.  คุณธรรม   -  ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๗   

 

 

 
4  มิติ 
 1.  สังคม   -  สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการร่วมจัดท าหลักสูตร   

   แผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชพี 
2.  เศรษฐกิจ    -  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและ 

        ภาคบริการ 
 3.  วัฒนธรรม   -  เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ 

   ภาคการผลิตและภาคบริการ 
 4.  สิ่งแวดล้อม   -  รองรับกับการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายอภิรมณ์  สรรพาณิชย์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๒๘   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่…..2.13….. 

โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ 
  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย:  ศธ. ข้อที ่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.)                  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรนักเรียน  นักศึกษา  จะต้องออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  โดยการฝึกงาน/ฝึกอาชีพนั้น  เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง    และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านการผลิตและบริการ
ของประเทศ  การฝึกงาน/ฝึกอาชีพเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ  และประสบการณ์ท่ี เป็นประโยชน์แก่การ
ประกอบอาชีพ  ช่วยให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เกิดทักษะและ
ความสามารถในการท างานท่ีดี  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน       

ดังนั้น  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาครูฝึกและนักศึกษาฝึกงาน/ฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการขึ้น    เพื่อให้นักศึกษาได้น าปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ  
มาวิเคราะห์  อภิปราย  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม  การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ผลจากการสัมมนา จะช่วยสร้างความเข้าใจท่ีดี สร้าง
ความชัดเจนและถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการซึ่งจะส่งผลให้ การฝึกทักษะอาชีพของ
นักเรียน  นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้น าปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ มาวิเคราะห์ 
อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม 

5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระหว่าง
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

5.3 เพื่อให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ จ านวนร้อยละ 80  

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.11 นักเรียน นักศึกษาได้น าปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ 

มาวิเคราะห์ อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม 
6.2.2  ผลจากการสัมมนา จะช่วยสร้างความเข้าใจท่ีดี สร้างความชัดเจนและถูกต้องแก่

นักเรียน นักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1 เสนอโครงการ นักเรียน นักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียน ได้น า
ปัญหาต่างๆ 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

สัมมนานักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

เก่ียวกับการฝึก
ประสบการณ์  

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ร่วมกับสถาน
ประการ 

อาชีพ             

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

              

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ         เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน        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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง............................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การสัมมนาช่วยสร้างความเข้าใจท่ีดี สร้างความชัดเจนและถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา   
9.2 นักเรียน นักศึกษาน าผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์อาชีพ 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
 2.  ความมีเหตุผล   การน าปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ มาวิเคราะห์ 
    อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  สร้างความเข้าใจที่ดี สร้างความชัดเจนและถูกต้อง 
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2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี 
 2.  คุณธรรม  เกิดทักษะและความสามารถในการท างานที่ดี 
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมที่ดี สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

2.  เศรษฐกิจ   พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ 
 3.  วัฒนธรรม   การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึง่กันและกัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายอภิรมณ์  สรรพาณิชย์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....2.14..... 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนรีรัตน์ สมใจ 
                                            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (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 อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี: รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่   2   แผนที่   2.1   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ด าเนินการสอบ V-NET  ของนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ทุกสาขางาน  ตามนโยบายของส านักงานคณะ
กรรรมการการอาชีวศึกษา  การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการท่ีจะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผล
การทดสอบ V-NET สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมท้ังการน าผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วย 

 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาทุกสาขางาน ระดับชัน้ปวช.3 และปวส.2 เกิดความตระหนักถึงการสอบ  
V-NET 
 5.2 เพื่อปรับปรุงข้อสอบ V-NET ทุกสาขางาน ระดับปวช.3 และปวส.2 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชัน้ปวช.3 และปวส.2 สอบผา่น V-NET เพิ่มข้ันร้อยละ90 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชัน้ปวช.3 และปวส.2 มคีวามตระหนักถึงการสอบ V-NET 
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๑๓๒   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 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. 
7.1 เสนอโครงการ               
7.2 แต่งตั้งค าสั่ง

กรรมการ 
นักเรียน นักศึกษา  
ระดบัชั้นปวช.3  

นักเรียน นักศึกษา  
ระดบัชั้นปวช.3  

            

7.3 ประชาสัมพันธ์/
ทบทวนเนื้อหา
ก่อนสอบ 

และปวส.2 มคีวาม
ตระหนักถึงการ
สอบ V-NET 

และปวส.2 สอบ
ผ่านV-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

            

7.4 ด าเนินการสอบ 
V-NET 

              

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ        เงินงบประมาณ      รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน        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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง............................... 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 เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพทางวิชาชีพ 
9.3 วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุในการสอบ V-NET 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ือปรับปรุงข้อสอบ V-NET ให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีข้อสอบ V-NET ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติ  
 2.  คุณธรรม   นักศึกษาต้ังใจในการสอบ V-NET ให้ผ่าน 
4  มิติ 
 1.  สังคม   นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.  เศรษฐกิจ   ช่วยพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อเศรษฐกิจ 
 3.  วัฒนธรรม   ให้เกิดวัฒนธรรมในการสอบ  V-NET 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 
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๑๓๓   

 

 

 
 
 

ลงช่ือ................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
             (นางนรีรัตน์  สมใจ)                       (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
      หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....2.15..... 

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนรีรัตน์ สมใจ 
                                            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (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  

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  หรือการทดสอบ VQ ของ
นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ทุกสาขา
งาน  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา  ไปแล้วนั้น  พบว่านักศึกษาแต่ละสาขางาน  ผ่าน
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพน้อยมาก  และมีอัตราการสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพลดลง  นับว่าเป็นปัญหาที่
ส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา งานวัดผล และประเมินผล ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงด าเนินการปรับปรุง
ระบบการสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษา และวิทยาลัยฯต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ชั้นระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิดความตระหนักถึงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 5.2 เพื่อปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวชิาชีพทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผา่นมาตรฐานวิชาชพีเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความตระหนักถึงการสอบมาตรฐานวชิาชพี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1 เสนอโครงการ               
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
นักเรียน
นักศึกษา  
ระดับชั้น
ปวช.3  

นักเรียน 
นักศึกษา  
ระดับชั้น
ปวช.3  

            

7.3 ประชุมวางแผน
งาน/ปรับปุรง
ข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

และปวส.2 
มีความ
ตระหนักถึง
การสอบ 
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

และปวส.2 
สอบผ่าน
มาตรฐาน
วิชาชีพ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 

            

7.4 ด าเนินการสอบ
มาตรฐาน 

              

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ         เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน         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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง............................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2   สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
9.2 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เป็นผู้ที่ มีคุณภาพทางวิชาชีพ 
9.3 วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ือปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีข้อสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   ทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติ  
 2.  คุณธรรม   นักศึกษาต้ังใจในการสอบให้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
4  มิติ 
 1.  สังคม   นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.  เศรษฐกิจ   ช่วยพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อเศรษฐกิจ 
 3.  วัฒนธรรม   ให้เกิดวัฒนธรรมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ 

 
 
 

ลงช่ือ................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
             (นางนรีรัตน์  สมใจ)                       (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
      หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๓๗   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....2.16..... 

โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนรีรัตน์ สมใจ 
                                            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน) 
     โครงการตามภาระงานประจ า (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  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.)  เป็น
หลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจดุประสงคท์ี่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล    ดังนั้นวิทยาลัยฯ จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนให้สอดคล้องและควบคุมมาตรฐานการศึกษา  ด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชาและระดับชั้นของผู้เรียน  เพื่อสรุปว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าด้านความรู้ทักษะกระบวนการและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
             ดังนั้นงานวัดผลประเมินผลจงึต้องก าหนดระบบการวัดและประเมนิผลของผู้เรียนให้ครอบคลุมภารกจิทัง้หมด 
โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติงาน  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
ในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางในการด าเนนิงานกิจกรรมการวัดผลประเมินผลต่อไปอย่างมีประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.2 เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานในกจิกรรมต่างๆ
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีการวัดผลประเมินผลผูเ้รียน ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดของหลักสูตร 

6.2.2 มีการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานวัดผลประเมนิผลทีเ่ป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๓๘   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล าดั
บ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.1 เสนอโครงการ               
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
มีวัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพ 

การวัดผล
ประเมินผล
ผู้เรียน ถูกต้อง 

            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

เพียงพอ ต่อการ
ใช้งานใน
กิจกรรม 

และเป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

 หลักสูตร             

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ         เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                         งบด าเนินงาน          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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง.............................. บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 งานวัดผลประเมินผล มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของงานวัดผลประเมินผล 
มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช ้
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผลและประเมินผล 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางป้องกัน การวัดผลและประเมินผลได้ตรงตามความจริง 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   มีความรู้ ความสามารถในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  
 2.  คุณธรรม   มีมารยาท และจรรยาบรรณคร ู
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน แผนก และแบ่งปัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษาสะอาด งานเป็นระบบ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมือ่เสรจ็สิ้นโครงการ 
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๑๓๙   

 

 

 
 
 

ลงช่ือ................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
             (นางนรีรัตน์  สมใจ)                       (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
      หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
               ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๔๐   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....2.17..... 

โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ ์

1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายรณชัย เขียวชอุ่ม 
                                  หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2    
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   3 ด้านท่ี 3.1 3.2 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ  2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี ด้านท่ี  

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี  แผนที 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ทีจ่ะน าพาประเทศให้บรรลุเปา้หมายทั้งด้านการเมือง สงัคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกจิและความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาด้านการศึกษานับวา่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้านพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ สงเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรจูุดเน้น ครูผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอม มีภูมิคุ้มกันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงและสงัคมพหุวัฒนธรรม เพื่อผลักดันการด าเนนิ การดานการศึกษาของประเทศไทยใหสอดรับตอการ
การพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะทีส่ าคัญส าหรบัการด าเนนิชีวิตในประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศนูยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจนีบุรี จึงจัดท าโครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายใน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างคลอบคลุมและทั่วถึงในการท ากิจกรรมการเรียน
การสอน การออกให้บริการ และกิจกรรมบูรณาการอื่นๆที่ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีจัดด าเนินการให้
เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพื่มขีดความสามารถของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสรางแรงจูงใจในการผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถน าไปใชประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน สถานศึกษาตอไป  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลิต
และพัฒนาส่ือการเรียนรพูัฒนาการจัดการเรียนการสอน แลกเปล่ียนเรียนรูสรางองคความรูรวมกัน จัดท าแนว
ปฏิบัติท่ีดีและนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรรู แลกเปล่ียนเรียนรู น าเสนอผลงานและรวม
แข่งขันผลงาน ทางวิชาการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ 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 

 
มีสื่อการ
เรียนการ
สอนที่
หลากหลาย 

- นักเรียน
สนใจเรียนมาก
ขึ้น 
- ครูมีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่หลากหลาย 
 

            

7.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ    เงินงบประมาณ     รายได้สถานศึกษา  
                     งบด าเนินงาน       งบเงนิอุดหนุน (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   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง................................. บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
 9.2 ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล  เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีการวางแผนในการสอน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 2.  คุณธรรม  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย 
4  มิติ 
 1.  สังคม  เกิดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
 2.  เศรษฐกิจ  มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันและรักการอ่าน 
 4.  สิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาการทางด้านต่างๆดีข้ึน 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 

 

ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายรณชัย เขียวชอุ่ม)       (นายสุธิพงษ์  ศรีถัน) 
   หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....2.18..... 

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายรณชัย เขียวชอุ่ม 
                                  หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี      2    
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา:  มาตรฐานท่ี   3 ด้านท่ี 3.1 3.2 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ  2 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี ด้านท่ี 3 

5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี 1 
6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี 2 
7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  อวท. เป้าหมายท่ี 1 แผนที     1 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
             การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ สื่อการเรียนการสอนปัจจุบันการจัดการศึกษาได้ใช้
หลักสูตร เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ มีจุดประสงคเ์พื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นพลเมอืงดี ปัญญา
ดี สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขบนพืน้ฐานของความเป็นไทยและสากล ตลอดจน
การศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีความเป็นไทย มศีักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพการจัดการศึกษาจงึควรจัดให้เหมาะสม
และครอบคลุมจุดประสงค์ เพื่อทีผู่้เรียนจะได้เกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค ์การจัดการเรียนรู้จงึควรจะค านึงถึง
หลายสิง่ แต่ในที่นีจ้ะกล่าวเน้นไปในเรื่องของสื่อการสอน เนื่องจากสื่อการสอนถือเป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยในการทีจ่ะ
ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน สื่อการสอนเป็น สิ่งซึง่ใชเ้ป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
และเจตคติให้แก่ผู้เรียน หรือท าใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์ด้วยความเจริญกา้วหนา้ทนัเทคโนโลยี ท าให้
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ตลอดจนวิธีการแปลก ๆ ถูกน ามาใชเ้ป็นสื่อการสอนกันอย่างกวา้งขวาง เช่น การใช้โทรทศัน์
เพื่อการศึกษาทั้งในระบบวงจรปิด และในระบบทางไกล หรือการใช้ชุดการสอนเพื่อการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล การ
จัดโครงการนี้เพื่อสนับสนนุให้ผูส้อนมีการจัดท าสื่อการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงจัดท าโครงการประกวดสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างคลอบคลุมและทั่วถึงในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน การออกให้บริการ และกิจกรรมบูรณาการอ่ืนๆที่ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีจัด
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีการจัดท าสื่อการสอนที่ทนัสมัยและตรงตามจุดประสงัค์รายวิชา 
5.2   เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มคีุณภาพและน่าสนใจ 
5.3 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูมีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยฯ มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่าง
มีคุณภาพ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ 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 

 
มีสื่อการ
เรียนการ
สอนที่
หลากหลาย 

- นักเรียน
สนใจเรียนมาก
ขึ้น 
- ครูมีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่หลากหลาย 
 

            

7.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

7.3 ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ     เงินงบประมาณ      รายได้สถานศึกษา  
                      งบด าเนินงาน        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  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง................................. บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
 9.2 ครูมีส่ือในการสอนท่ีหลากหลาย 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล  เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีการวางแผนในการสอน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 2.  คุณธรรม  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๔๕   

 

 

4  มิติ 
 1.  สังคม  เกิดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
 2.  เศรษฐกิจ  มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันและรักการอ่าน 
 4.   สิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาการทางด้านต่างๆดีข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 

ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
         (นายรณชัย เขียวชอุ่ม)       (นายสุธิพงษ์  ศรีถัน) 
  หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา   สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....2.19..... 

โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภาพร  ดางาม 
               หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)  
     โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา)  
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านท่ี 1   

2. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ : มาตรฐานท่ี 4 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 4 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2  

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านท่ี 1,4 
 6. โครงการสถานศึกษาพอเพพียง : ด้านท่ี 3  
 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี 1 แผนท่ี 1.2,1.3,1.4 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของการให้บริการความรู้ทางวิชาการภายในท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของสถานศึกษา  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน เพราะการอ่านเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ จึงต้องให้ความส าคัญกับการอ่านและมี
บทบาทในการส่งเสริมการอ่านมากขึ้น การอ่านเป็นเครื่องมือส่งเสริมความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิต ให้บุคคล
ได้รับความรู้ ความคิด ความบันเทิงใจ และความจรรโลงใจ 

โอกาสท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปี 2558 ในฐานะ
ห้องสมุดเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทและมีความส าคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้ สนับสนุน
ประชาชนทางด้านการศึกษา ช่วยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยจะต้องมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนห้องสมุดให้ทันกับยุคสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึง การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงครั้งนี้ ซึ่งคนเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ ประชากร การให้บริการวิชาการแก่
มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้สามารถท่ีจะแสวงหาความรู้ และข้อมูลสารสนเทศ ในการสร้างองค์
ความรู้และผลิตบุคลากร ท่ีมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่
เป้าหมาย 

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ฝ่ายวิชาการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน  บทบาทของ
ห้องสมุดในการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยสู่สังคมความรู้ได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัด โครงการส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน 
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5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 

5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 
เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการห้องสมุด 

5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสามารถน าความรู้ที่ได้ จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานท่ี 4  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ร้อยละ80 
  6.1.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อต่าง ๆ ผา่นเกณฑ์การ
อ่านร้อยละ 80  

6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 1 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน 
  6.2.2 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดั
บ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 แต่งต้ังค าสั่งกรรมการ               
7.3 ประชาสัมพันธ์แจ้ง

นักศึกษา 
              

7.4 ด าเนินการโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุด 

              

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้  
                 งบด าเนินงาน            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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................-............... บาท 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจในการอ่านมากขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1. ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณ ระยะเวลาตามก าหนด  
 2. ความมีเหตุผล  เพิ่มพูนความรู้ และรูจ้ักใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  
 3. มีภูมคิุม้กนัทีด่ ีสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
2  เงื่อนไข 
 1. ความรู ้  น าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการด าเนนิชีวิตประจ าวนั เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีต่อสังคม  
 2. คุณธรรม   มีความต้ังใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  มีจิตส านึกที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                                    การเรียนรู้และห้องสมุด  เกิดความรัก  ความสามคัคี  หวงแหน ซึ่งกันและกัน 
4  มติ ิ
 1. สังคม   สร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ 
 2. เศรษฐกิจ   พึ่งพาตนเองได้ พัฒนาตนเองสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  
 3. วฒันธรรม   เกิดการน าความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาผสมผสานกบัเทคโนโลยี และการพึง่พา
ตนเอง  
 4. สิ่งแวดล้อม   ใช้วัสดุ สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมของห้องสมุด อย่างคุ้มคา่และ
เกิดประโยชน์สงูสุด  

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 11.2 แบบประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ 
รอบตัว  
 11.3 สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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ลงช่ือ..............................................    ลงช่ือ.....................................ผู้ขออนุมัติ   
       (นางสาวสุภาพร ดางาม)     (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
          ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่…..2.20….. 

โครงการปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภาพร  ดางาม 
               หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)   
     โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา)    
     โครงการตามนโยบาย สอศ.  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   

1.  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย :  ศอส. ด้านท่ี 1   
2.  โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4  ด้านท่ี 4.1 
3.  เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 4   
4.  โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2  

  5.  โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1,4 
6.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 3  
7.  โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
8.  โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี 1 แผนท่ี 1.2,1.3,1.4 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยการจัดการเรียน การสอนในปัจจุบัน  ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มี

สุขลักษณะ มีความทันสมัยและน่าเรียนรู้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพี่อให้
เป็นไปตามนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน และเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่เข้ามาศึกษา
ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

ด้วยงานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญของนักเรียน 
นักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องสมุด ให้ทันสมัยและมีบรรยากาศที่
ดี เหมาะสมในทุกๆด้าน เพื่อยกระดับ การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ดังนั้นงานวิทยบริการและห้องสมุดจึง
จัดท าโครงการปรับปรุงห้องสมุดข้ึน 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันมีห้องสมุดท่ีทันสมัย และบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้  

5.2 เพื่อพัฒนาห้องสมุด ให้ได้มาตรฐาน และรองรับต่อการพัฒนาในอนาคต 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ80   
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและส่ือ ร้อย
ละ 80 

6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี ตระหนักถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองและความส าคัญ
ของการอ่าน 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่างๆ รอบตัว 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
                

7.3 ประชาสัมพันธ์แจ้ง
นักศึกษา 

              

7.4 ด าเนินการโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุด 

              

7.5 ประเมินผล และ
สรุปผล 

              

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้   
    งบ         ด าเนินงาน                 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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ...................-............... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจในการอ่านมากขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1. ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณ ระยะเวลาตามก าหนด  
 2. ความมีเหตุผล  เพิ่มพูนความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
2  เงื่อนไข 
 1. ความรู้  น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีต่อสังคมและ
ชุมชน  
 2. คุณธรรม  มีความต้ังใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  มีจิตส านึกท่ีดีในการเข้าร่วมกิจกรรมของห้อง
ศูนย์ 
4  มิติ 
 1. สังคม  สร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
 2. เศรษฐกิจ  พึ่งพาตนเองได้ พัฒนาตนเองสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  
 3. วัฒนธรรม  เกิดการน าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยี และการพึ่งพาตนเอง 
 4. สิ่งแวดล้อม  ใช้วัสดุ และส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมของห้องสมุด อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๑๕๒   

 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 11.2 แบบประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ 
รอบตัว 
 11.3 สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน  
 
 
 
ลงช่ือ..............................................    ลงช่ือ.....................................ผู้ขออนุมัติ   
       (นางสาวสุภาพร ดางาม)     (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
          ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๕๓   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที.่....2.21..... 

โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันส าคัญ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยยศ มีสวัสด์ิ 
    หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   1  แผนท่ี   1.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ มุ่งเน้นให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสามัคคี  งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาจึงจัด กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป ท าให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ยึดมั่นในการท าความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ  เกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูน และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมให้
ด าเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี 
 5.3 เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวน 50 คน 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   300   คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 บุคลากร นักเรียน นกัศึกษาได้ทราบถึงการจดักิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
   6.2.2 บุคลากร นักเรียน นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
   6.2.3 บุคลากร นักเรียน นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวทิยาลัยฯ จัดข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 

เพื่อขออนุมัติ 
ครู บุคลากร เข้ารับ
การอบรมให้ความรู้ 
จ านวน 50 คน  
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 70  

            

7.2 ประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

            

7.3 จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

7.4 ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

            

7.5 ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                   งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ.....ระยะส้ัน........................................................ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท   ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ..................................... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    ..............3,000........... บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
  9.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
  9.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
    - พอประมาณกับงบประมาณ  
    - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 2.  ความมีเหตุผล   - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 3.  มีภูมิคุ้มกัน  -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
    - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีข้ึน 
     - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
     -  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  คุณธรรม  -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 
ในการร่วมกิจกรรม    
4  มิติ 
 1.  สังคม      -  สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหน่ึงมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐานทางสังคมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติ
ไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมน้ันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
    -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพ่ือนนักเรียน นักศึกษา 
    - เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.  เศรษฐกิจ  - เกิดเครือข่ายเพ่ือนนักเรียน นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายเช่น  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตที่ต้ังใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน 
 3.  วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  
 4.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที.่....2.22..... 

โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบา้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยยศ มีสวัสด์ิ 
                                             หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ ์
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าท่ีมีท้ังสาระ ความสนุกสนาน และจินตนาการ สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันล้ าลึกมีความหมายต่อการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการด ารงอยู่รว่มกันระหว่างมนษุย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ แม้จะเป็นเรื่องเล่าเฉพาะของชุมชนหรือท้องถิ่น แต่โดยสาระท่ีอยู่ในเนื้อหาและ
เรื่องราวของนิทานนัน้คือคติสอนใจ ซึ่งเป็นความรู้สากลท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน าไปเป็นส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือผสมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน 
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ จนตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นี่คือการสืบทอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดและร่วมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้
ท้องถิ่นระหว่างเยาวชน ผู้รู้ และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นโดยแท้จริง 
 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยคณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกแผนกช้ันปีจึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เริ่มกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รูปแบบการแสดงต่างๆ  โดย
ให้น าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รวมถึงประวัติท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทยและนิทานพื้นบ้าน  เพื่อการ
ถ่ายทอดและแสดงความรู้ความสามารถ  ท าให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด  กล้าท า   กล้าแสดงออก  
และเป็นผู้น าท่ีดี  ซึ่งต่อไปจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง  ในด้านการใช้ภาษาเชิง
คิดสร้างสรรค์  ในงานอาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เชิงบูรณาการ  จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะเล่า
นิทานพื้นบ้าน 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยท่ี

ถูกต้อง  
มาประยุกต์ใช้ให้มากท่ีสุด 

5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน 
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  1 ตัว

บ่งช้ีท่ี 1.1 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อท่ี 1  สอศ. ข้อท่ี 5 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาตรฐานท่ี 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
5.8 เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  

อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 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 ทุกช้ันปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการน าช้ินงาน ท่ีเกิดจาก ประยุกต์ความรู้   
       ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ กิจกรรม ผลผลิตของ

กิจกรรม 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. 

7.1 เสนอโครงการ ครู นักเรียน  
นักศึกษา 
ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ภาษาไทยและ
รักในการอ่าน 

นักเรียน นักศึกษา 
คณะครูและบุคลากร 
เข้าร่วมโครงการตามที่
ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
บูรณาการโดยการน า
ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความรู้ความสามารถ
มาประยุกต์ใช ้

            

7.2 แต่งตั้งค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๕๘   

 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ       เงินงบประมาณ          รายได้  
                        ด าเนินงาน               งบเงนิอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

           อื่น ๆ.....ระยะส้ัน.................................................................. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น………….2,000.............บาท  ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน   …………….-……………. บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ………..1,000…….… บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ   ………..1,000………. บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...............-................ บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการท างานอย่างเป็นระบบ 

 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกต่อท่ีประชุม 
9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจาก

กิจกรรมในครั้งนี ้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ห่วง 
 1.   ความพอประมาณ -  พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    -  พอประมาณกับงบประมาณ 
    -  พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 2.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 3.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

2 เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  -  การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย 
    -  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 2.  คุณธรรม  มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 

4 มิติ 
 1.  สังคม   การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 2.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี

โครงการที.่....2.23..... 

                                       โครงการ Christmas & Happy New Year                         

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ 
                                            หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องเรียนรูว้ัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของเจ้าของภาษา
ควบคู่ไปด้วยจึงจะช่วยให้การเรียนรู้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรจัดงานวันคริสต์มาสขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้เรื่องการฉลองเทศกาลและเข้าถึงวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้อง ท้ังนี้ยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนรู้จักการท างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีผู้เรียนเรียนอยู่และเพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ 
การเรียนภาษาต่างประเทศ 

5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รู้จักการท างานร่วมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก  

5.3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในห้องเรียนไปใช้ได้จริง 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1   ด้านท่ี1.1   
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านท่ี 2  
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศ 
6.1.2 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติท่ีดีต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 

 6.2 เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2559 - 2560  (โปรดระบุช่วงเวลาทีช่ัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
มีทัศนคติที่ดี

ต่อกลุ่ม 
สาระวิชา
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ร้อยละ 70 
ของผู้เรียน
โครงการมี
ทักษะการฟัง 
– พูด และ
เข้าใจ
ความหมาย
ของค าศพัท์ 
และประโยค 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ     เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา 
                     งบด าเนินงาน             งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

            อื่น ๆ..............ระยะส้ัน......................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............4,000……………บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย    ..............4,000........... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    .....................................    บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศท่ีผู้เรียนเรียนอยู่   
 9.2 ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ                                             

9.3 ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงต่างๆท่ีจะจัดให้มีขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ ผู้เรียนรู้จักจัดสรรเวลาให้พอเหมาะในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

2.  ความมีเหตุผล     ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของแต่ละกิจกรรมได้อย่างรอบคอบ 
และถูกต้อง 

 3.  มีภูมิคุ้มกัน    ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่มซึ่งจะท าใหผู้้เรียนรู้รักสามคัคี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
    ความสุข 
2  เง่ือนไข 

1.  ความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 2.  คุณธรรม มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
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4 มิติ 
 1.  สังคม ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนกลุ่มใหม่ 
 2.  เศรษฐกิจ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  สิ่งแวดล้อม เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 

 11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....2.24..... 

โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ 
                                            หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือส่ือสารเป็นการส่ือภาษาท าให้คน
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นส่ือในการเช่ือมความสามัคคีท้ังในชาติและต่างชาติ  โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการส่ือสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน  จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีทักษะการฟงั – พูด และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ และประโยค 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2559 - 2560  (โปรดระบุช่วงเวลาทีช่ัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 นักเรียนมี
ทักษะการฟัง 
– พูด และ

เข้าใจ
ความหมาย
ของค าศพัท์ 
และประโยค 

ร้อยละ 70 
ของผู้เรียน
โครงการมี
ทักษะการฟัง 
– พูด และ
เข้าใจ
ความหมาย
ของค าศัพท์ 
และประโยค 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ     เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา 
                     งบด าเนินงาน             งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

           อื่น ๆ......ระยะส้ัน........................................................ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............2,000………….บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ..............2,000........... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    .....................................    บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
9.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 9.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
 9.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 9.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ ผู้เรียนรู้จักจัดสรรเวลาให้พอเหมาะในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

2.  ความมีเหตุผล     ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของแต่ละกิจกรรมได้อย่างรอบคอบ 
และถูกต้อง 

 3.  มีภูมิคุ้มกัน   ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่มซึ่งจะท าให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2  เง่ือนไข 

1.  ความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 2.  คุณธรรม มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
4 มิติ 
 1.  สังคม ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนกลุ่มใหม่ 
 2.  เศรษฐกิจ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  สิ่งแวดล้อม เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....2.25..... 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสด์ิ 
                                           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที ่5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานที ่1  ด้านที่ 1.1 
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วทิยาลัยสารพัดชา่งปราจีนบุร ี:    รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่   2  แผนที่   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายในสถานศึกษาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอน และปฏิรูปการสอนนัน้ วทิยาลัยสารพัดชา่งปราจีนบุรจีึงมีแนวทางปฏิบัติคือให้ผูเ้รียนได้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง และน าความรู้ ความสามารถที่มีมาประยุกต์จักท าข้ึนมาเป็นชิน้งาน 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ดังกลา่ว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดท าโครงการโครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ์ โดยมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ คิด
อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง     ถ่ีถ้วน รอบคอบ 
ช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชวีิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็น
การตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรในการพัฒนาเด็กและยาวชนของชาติ ข้ึน โดยกิจกรรมทีจ่ดัข้ึนภายใน
โครงการ เป็นกจิกรรมที่มุง่ส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใชใ้ห้มากทีสุ่ด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์  
มาประยุกต์ใช้ให้มากท่ีสุด 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน 
5.3  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 1   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 
5.4  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี 5 

 5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 

5.6  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 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 ทุกช้ันปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการน าช้ินงาน ท่ีเกิดจาก ประยุกต์ความรู้   
         ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 นักเรียน  
นักศึกษา
สามารถ
บูรณาการ
การเรียน
การสอน 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
บูรณาการโดย
การน าชิ้นงาน
ที่เกิดจาก
ความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้ 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ      เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
                     ด าเนินงาน                  งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
             อื่น ๆ............ระยะส้ัน................................................. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............4,000…………บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ............-............ บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   …….4,000…… บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    ............-............ บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ............-............ บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษาตระหนักวันส าคัญของวันวิทยาศาสตร์ 
 9.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  

9.3 นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสอดคล้องตามหลักสูตร ปวช.  และปวส. ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.   ความพอประมาณ การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท ากิจกรรม 
 2.   ความมีเหตุผล  มีหลักการในการใช้อุปกรณ์ / เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยการวางแผนในการ 

  พิจารณาวันส าคัญในการจัดท าโครงการ 
 3.   มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ป้องกันการเสียหายและอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนในระหว่างการท าโครงงาน 

2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  ความหมายของวันส าคัญและความเป็นมาของ วันวิทยาศาสตร์ 
 2.  คุณธรรม  มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
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4 มิติ 
 1.  สังคม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 2.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที.่....2.26..... 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ 
                                             หัวแผนกสามัญสัมพันธ์  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการ
เรียนรู้ทักษะ เป็นทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มี
ความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย และเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน
อย่างท่ัวถึง ท้ังด้านทักษะกระบวนการ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมาย การน าเสนอ 
การเช่ือมโยง และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับวัย ทางกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์เห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติท่ีดีต่อต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน 300 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์มากขึ้น และ ได้รับการพัฒนา
ทักษะอย่างเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๗๐   

 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ กิจกรรม 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. 
7.1 เสนอโครงการ นักเรียนมี

เจตคติที่ดี
ได้รับการ
พัฒนา
ทักษะ
คณิตศาสตร์
มากขึ้น 

ร้อยละ 70 
ของนักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
การพัฒนา
ทักษะ
คณิตศาสตร์
มากขึ้น 

            
7.2 แต่งตั้งค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ    เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  
                     งบด าเนินงาน            งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
           อื่น ๆ.........ระยะส้ัน......................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............5,000………….บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   .............5,000………… บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    .....................................   บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล 
 9.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกัน 
 9.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ห่วง 
 1.   ความพอประมาณ -  พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    -  พอประมาณกับงบประมาณ 
    -  พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 2.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 3.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

2 เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  -  การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทยและประวัติศาสตร ์
    -  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๗๑   

 

 

 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๗๒   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.27….. 

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ 
                                           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์  ผู้เรียนสามารถท างานตามล าดับขั้นตอน มีการวางแผน   
รอบคอบ รวมถึงความสามารถในการพัฒนาผลงานและกล้าแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน มี
คุณภาพและสามารถ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

ดังนั้น  แผนกสามัญสัมพันธ์จึงจัดโครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน เพื่อเป็นเวทีท่ีจะช่วยส่งเสริม
ผู้เรียนท้ังในด้านความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออกโดยผู้เรียนสามารถผสานความรู้จากทุกรายวิชาพื้นฐาน
และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ผูเ้รียนมคีวามคิดริเริ่มสรา้งสรรค์และกลา้แสดงออก 
 5.2 เพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์  

5.3 เพื่อให้ผูเ้รียนรูจ้ักการวางแผนและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
5.8 เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์คุณธรรมวทิยาลัยสารพัดชา่งปราจีนบุรี 

รับผิดชอบ สามัคคี มีวนิัย 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๗๓   

 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้ 
  6.1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
  6.1.3 ผู้เรียนวางแผนละเอียดรอบคอบและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 6.2 เชิงปริมาณ     

6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุกช้ันปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการน าช้ินงาน ท่ีเกิดจาก ประยุกต์ความรู้   
       ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ผู้เรียนมี
ทักษะใน
การคิด
วิเคราะห์ 
คิด
สังเคราะห์ 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
บูรณาการโดย
การน าชิ้นงานที่
เกิดจากความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้ 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการจัดการ
อบรม 

            

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ       เงินงบประมาณ        รายได้สถานศึกษา  
                       ด าเนินงาน              งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
             อื่น ๆ........ระยะส้ัน..................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...............3,000…………..บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..............-........... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ........3,000…… บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    .............-........... บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .............-........... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
 9.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

 9.3 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ห่วง 
 1.   ความพอประมาณ -  พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    -  พอประมาณกับงบประมาณ 
    -  พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 2.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 3.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๗๔   

 

 

2 เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  -  การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย 
    -  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 2.  คุณธรรม  -  มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 

4 มิติ 
 1.  สังคม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 2.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....2.28..... 

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชัยยศ มีสวัสด์ิ 
                                            หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี 5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี 1  ด้านท่ี 1.1 
3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานท่ี 2 ด้านท่ี 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  รับผิดชอบ/สามัคคี/มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี   2  แผนท่ี   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรม  เพื่อบูรณาการทางด้านต่างๆ  
เช่น  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารโดยให้สอดคล้องกับวิชาท่ีเรียน  เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติจริง  โดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นส าคัญและเพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้รักการอ่าน 
 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยคณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกแผนกช้ันปีจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เริ่มกันคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รูปแบบการแสดงต่างๆ  โดยให้น าหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และการร าลึกเร่ืองราวถึงบุคคลส าคัญท่ีควรยกย่องในทุกยุคทุกสมัยรวมถึงประวัติศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย  เพื่อการถ่ายทอดและแสดงความรู้ความสามารถ  ท าให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด  
กล้าท า   กล้าแสดงออก  และเป็นผู้น าท่ีดี  ซึ่งต่อไปจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินของตนเอง  ใน
ด้านการใช้ภาษาเชิงคิดสร้างสรรค์  ในงานอาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เชิงบูรณาการ  จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมรักการอ่าน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อใหนั้กเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง  
มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 

5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน 
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อท่ี 1  สอศ. ข้อท่ี 5 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาตรฐานท่ี 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
5.8 เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์

คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 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 ทุกช้ันปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการน าช้ินงาน ท่ีเกิดจาก ประยุกต์ความรู้   
         ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ครู  นักเรียน  

นักศึกษา  ได้
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ภาษาไทย
และรักใน
การอ่าน 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
บูรณาการโดย
การน าชิ้นงานที่
เกิดจากความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้ 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ      เงินงบประมาณ         รายได้สถานศึกษา  
                      ด าเนินงาน                งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

             อืน่ ๆ.......ระยะส้ัน.......................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............1,000………….บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ..............-............ บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ………1,000…… บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ     ............-............ บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .............-............ บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการท างานอย่างเป็นระบบ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกต่อท่ีประชุม 

9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจาก
กิจกรรมในครั้งนี ้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ห่วง 
 1.   ความพอประมาณ -  พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    -  พอประมาณกับงบประมาณ 
    -  พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 2.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 3.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
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2 เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  -  การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย 
    -  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 2.  คุณธรรม  -  มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 

4 มิติ 
 1.  สังคม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 2.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที.่....2.29..... 

โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยยศ มีสวัสด์ิ 
                                           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อที ่5 
2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา :  มาตรฐานที ่1  ด้านที่ 1.1 
3. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ 2 
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา:  มาตรฐานที ่2 ด้านที่ 2.2 

 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 7. โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วทิยาลัยสารพัดชา่งปราจีนบุรี :    รับผิดชอบ  สามคัคี  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายที่   2  แผนที่   2.4    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในปัจจุบัน  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรม  เพื่อบูรณา
การทางด้านต่างๆ  เช่น  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารโดยให้สอดคล้อง
กับวิชาที่เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง  โดยเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นส าคัญและเพื่อเป็นการปลูก
ฝั่งให้รักชาติ และตระหนักถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย 
 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  โดยคณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกแผนกชั้นปีจึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เริ่มกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รูปแบบการแสดง
ต่างๆ  โดยให้น าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และการร าลึกเรื่องราวถึงบุคคลส าคัญที่ควรยกย่องในทุกยุคทุก
สมัยรวมถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย  เพื่อการถ่ายทอดและแสดงความรู้ความสามารถ  ท าใ ห้
นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด  กล้าท า   กล้าแสดงออก  และเป็นผู้น าที่ดี  ซึ่งต่อไปจะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนในทอ้งถ่ินของตนเอง  ในด้านการใช้ภาษาเชิงคดิสร้างสรรค์  ในงานอาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
เชิงบูรณาการ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่
ถูกต้อง มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 

5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอน 
5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 

1.1 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 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 ทุกช้ันปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียนโดยการน าช้ินงาน ท่ีเกิดจาก ประยุกต์ความรู้   
         ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ครู  นักเรียน  

นักศึกษา  
ได้ตระหนัก
ถึงคณุค่าของ
ประวัติความ
เป็นมาของ
ชาติไทย 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
บูรณาการโดย
การน าชิ้นงาน
ที่เกิดจาก
ความรู้
ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้ 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ     เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา 
                     ด าเนนิงาน                งบเงินอุดหนนุ (คา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน) 
            อื่น ๆ........ระยะสั้น................................................. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............2,000………….บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดคา่ตอบแทน    ..............-............ บาท    

8.2    หมวดค่าใชส้อย    ………2,000…… บาท 
 8.3    หมวดคา่วัสดุ     ............-............ บาท    

8.4    หมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสรา้ง .............-............ บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักการท างานอย่างเป็นระบบ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กลา้ท า และกลา้แสดงออกต่อที่ประชุม 

9.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจาก
กิจกรรมในครั้งนี ้
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3 ห่วง 
 1.   ความพอประมาณ -  พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    -  พอประมาณกับงบประมาณ 
    -  พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 2.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 3.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

2 เง่ือนไข 
 1.  ความรู้  -  การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย 
    -  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 2.  คุณธรรม  -  มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
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4 มิติ 
 1.  สังคม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 2.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 3.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายชัยยศ   มีสวัสด์ิ )            (นายอภัย  งามแสง)  
           หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                 ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ......................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๑..... 

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    

    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๑ 
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓   ด้านท่ี    ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๑   ด้านท่ี  ๑.๓ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑,๔ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  :  สุภาพ รับผิดชอบ   

มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑   แผนท่ี  ๑.๒,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิม 
แตกต่างกัน  จึงจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมคิดใหม่ ท าใหม่ พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม
อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการศึกษา และการอยู่ร่วมกันได้ดี 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ  แนวทางการปฏิบัติตน  กฎระเบียบ  และระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  ๕.๒  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม  และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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  ๕.๓  เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะชีวิตท่ีดีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
  ๕.๔  เพื่อให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   ๒๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษามีความรัก สามัคคีกันในหมู่คณะและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
  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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาท่ีชัดเจน) 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี 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 

 
 

นักเรียน  
นักศึกษาใหม่   

จ านวน 
๒๐๐   คน 

 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่าน
การประเมิน 
ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ ประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๑๘๓   

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑  นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 ๙.๒  นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่  พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ๙.๓  นักเรียน นักศึกษา  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้ 
 ๙.๔  นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
     - พอประมาณกับงบประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
  ๒.  ความมีเหตุผล   - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
     - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒  เง่ือนไข 
  ๑.  ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
     - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบช่วยเหลือผู้อื่น 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม    
๔  มิติ 
  ๑.  สังคม       -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
    -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
  ๒.  เศรษฐกิจ  - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายเช่น  บ้านนักเรียนอยู่ในเขต
ท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๘๔   

 

  ๓.  วัฒนธรรม     -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  
  ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

   ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
   ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)            (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
    หัวหน้างานกิจกรรม      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ               เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
        (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
         หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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๑๘๕   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.2..... 

โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลกเรา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๕ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑,๔ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑   แผนท่ี  ๑.๒,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือมายังสถานศึกษาให้
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  
๒๕๓๒ ก าหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปี  เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การดูแลสิ่งแวดล้อมและ
เป็นการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อสร้างทักษะชวีิต ความภาคภูมิใจ และคุณค่าของครู และเจ้าหน้าที่จากการท าความดีเพื่อแผ่นดิน 
          ๕.๒  เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน 
          ๕.๓  เพื่อส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา และมีจิตอาสาและประยุกต์ใช้วิชาชีพไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  ครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๒๐๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ สรา้งทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และคุณค่าของครู เจ้าหนา้ที่ และนักเรียน นกัศึกษา 
จากการท าความดีเพื่อแผ่นดิน 

๖.๒.๒ คร ูเจา้หนา้ที ่และนักเรียน นักศึกษามีส่วนรว่มในการท าคุณประโยชน์ให้กับวทิยาลัย
สังคมและชุมชนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกอบรมวินัยทางรา่งกาย จิตใจ และเกิดคุณธรรมในจิตส านึก 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๘๖   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 
ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา เข้า
เข้าร่วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้  
จ านวน ๒๐๐ ค น  
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ร้อยละ 
๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน        เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  ครู เจา้หน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มคีวามรักดูแลต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมมากยิง่ข้ึน  
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
        - พอประมาณกับงบประมาณ  
        - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
  ๒.  ความมีเหตผุล - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  - มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
        - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒  เงือ่นไข 

๑.  ความรู้              -  ครู เจ้าหน้า และนักเรียน นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีข้ึน มีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ือง  การปลูกต้นไม้ และให้ความใส่ใจในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

           ๒.  คณุธรรม  - ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ ต่อสังคม  
๔  มิติ 
  ๑.  สังคม   - เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความร่วมมือร่วมใจกันท าประโยชน์ต่อสังคม 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - น าความรู้จากการปลูกต้นไม้ไปประกอบอาชีพได้ 

 ๓.  วัฒนธรรม  - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ และการท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีและ  
มีไมตรีจิตท่ีดีต่อกัน 

       ๔.  สิ่งแวดล้อม  - ครู และเจ้าหน้าท่ีมีบรรยากาศใหม่ๆในการท างาน และเป็นการปลูกจิตส านึก 
ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๘๗   

 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ิน โครงการ  
  
 
 
 
  ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๘๘   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.3..... 

 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์       

   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑,๔ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑   แผนท่ี  ๑.๒,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือ            
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลู กเสือมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน         
เป็นหมู่คณะและมองเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมค่ายในครั้งน้ีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อ
พัฒนาเยาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อจัดค่ายให้ลูกเสือได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๕.๒ เพื่อให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 ๕.๓ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมน าความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตสร้างความ
สมานฉันท์ สันติภาพรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย 
 ๕.๔ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ และสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงต่อเวลา 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม จ านวน ๑๕๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ ลูกเสือมีความรักสามัคคีในหมู่คณะและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
  ๖.๒.๒ จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการเข้าค่ายลูกเสือ 
  ๖.๒.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเข้าค่ายลูกเสือประพฤติปฏิบัติตนได้ตาม
กฎระเบียบท่ีค่ายก าหนด 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๘๙   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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  
ลูกเสือวิสามัญเขา้ร่วม 
จ านวน ๑๕๐ คน 

 
ลูกเสือมีความ
รักสามัคคีใน
หมู่คณะและ
ด ารงชีวิต
ร่วมกันใน
สังคมได้ 

            
๗.๒ แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 
 และมอบหมายงาน 

            

๗.๓ ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๗.๔ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
รายงานผล 

            

๗.๕ รายงานสรุปผล 
เสนอผู้บังคับบัญชา 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                 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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ลูกเสือสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าค่ายไปใช้ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.๒ ลูกเสือเกิดความตระหนักในความส าคัญในการเข้าค่ายลูกเสือและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 

1. ความพอประมาณ  - พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ในการเข้าค่าย 
2. ความมีเหตุผล  - ใช้เหตุผลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3. มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  - ใช้หลักคติพจน์ กฎ และค าปฏิญาณในการด าเนินชีวิต 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - มีความรู้ทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 

- รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 
 ๒.  คุณธรรม  - ลูกเสือวิสามัญมีความอดทน อดกลั้น และเสียสละและประพฤติตนตามกฎระเบียบ
ลูกเสือ 

- ลูกเสือวิสามัญมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเอง และส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๙๐   

 

๔  มิติ     
1. สังคม  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจในหมู่ลูกเสือ 
2. เศรษฐกิจ  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน และประหยัดเวลาในการเดินทาง 
3. วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ีในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของลูกเสือ 
4. สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกร่วมกัน ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้คายลูกเสือ 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที…่..๓.4..... 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑,๔ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๕ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑   แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ มุ่งเน้นให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสามัคคี  งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาจึงจัด กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป ท าให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ยึดมั่นในการท าความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ  เกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูน และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมให้
ด าเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษา  
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 ๕.๒  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  มีความสมัครสมาน  สามัคคี 
 ๕.๓  เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวน ๕๔ คน 
  ๖.๑.๒  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   ๓๐๐   คน 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
   ๖.๒.๒ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
   ๖.๒.๓ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดข้ึน 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 
เพ่ือขออนุมัติ 

ครู บุคลากร เข้ารับ
การอบรมใหค้วามรู้ 
จ านวน ๕๔ คน  
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
  ๙.๒  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
  ๙.๓  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
    - พอประมาณกับงบประมาณ  
    - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล   - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
    - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
     - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
     -  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.  คุณธรรม  -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม    
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม      -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
     -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
     - เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายเช่น  บ้านนักเรียนอยู่ในเขต
ท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม     -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๑๙๕   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.5..... 

โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   

      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และในวันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  เป็นวันคล้ายวันก่อต้ังวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  ท้ังยังได้มีโอกาสท าบุญร่วมกัน  เป็นการสร้างเสริม
ความรักความสามัคคี   ดังนั้นทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัด พิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร 
อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
  ๕.๒  เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ท าบุญร่วมกัน 
  ๕.๓  เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความรักในสถานศึกษาท่ีตนศึกษา 
  ๕.๔  เพื่อเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  ๕.๕  เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทยและวันส าคัญท่ีวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ บุคลากร  และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๕๐๐  
คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งถงึความ สามัคคีของผู้ร่วมสถานศึกษา 
  ๖.๒.๒ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๙๖   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชดัเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 
นักศึกษาได้
ซาบซึ้งถึง
ความ 
สามัคค ี
ของผู้ร่วม
สถานศึกษา 
๕๐๐  คน 

บุคลากร 
และนักเรียน 
นักศึกษา 
ของวิทยาลัย
ฯ 
เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ             รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน             งบเงนิอุดหนุน (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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู กตเวที 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล              - นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู กตเวที 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  - นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ   
       - ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้    - ความรู้  ทักษะ  ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 
       - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
 ๒.  คุณธรรม          - นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความกตัญญู เคารพ ท าบุญร่วมกันเป็น
     หมู่คณะ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๑๙๗   

 

๔  มิติ 
    ๑.  สังคม        - สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
       - เกิดส านึกรักในสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - ใช้ความกตัญญูในการประกอบอาชีพท่ีดี  สามารถสร้างรายได้หาเล้ียงชีพได้ 
 ๓.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกนั  
     - เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน วิทยาลัยฯ 
๔.  สิ่งแวดล้อม    - ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน   
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ.......................................       ลงช่ือ..........................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นายภาคภูมิ   นาคทิพย์)      (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
        ผู้เสนอโครงการ                 เห็นสมควร       อนุมัติ   ไม่อนมุัติ  

 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ     ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
        ลงช่ือ....................................................  
               (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                            ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๙๘   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.6..... 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๒ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีนโยบายให้สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  วิทยาลัยฯจึงเห็นสมควรให้มี
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น  และนอกจากจะสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
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. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑  เชิงปริมาณ   
 ๖.๑.๑  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   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 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๑๙๙   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 
เพ่ือขออนุมัติ 

นักเรียน นักศึกษา 
เข้าเข้ารว่ม
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา จ านวน ๕๐๐  
คน  
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจา่ยทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มีความสามัคคี 
  ๙.๒  นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านกีฬา 
  ๙.๓ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสรมิการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
    - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
    - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
     -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา 
 ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบกติกา 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๐   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม  -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
    -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ  - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม  -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ....................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
    หัวหน้างานกิจกรรม     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
      หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
              ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๑   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.7..... 

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๒ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายท่ีต้องการให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
และห่างไกลจากยาเสพติด จึงเห็นสมควรให้มีการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา และ
นอกจากจะสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้วยังเป็นการเพิ่มการแสดงออก 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. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑  เชิงปริมาณ   
 ๖.๑.๑  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   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  
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๒   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 
เพ่ือขออนุมัติ 

นักเรียน นักศึกษา 
เข้าเข้ารว่มกิจกรรม
แข่งขันกีฬา จ านวน 
๕๐๐  คน  
 

นักเรียน 
นักศึกษา
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุร ี

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................................... บาท 

 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  ๙.๒  นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านกีฬา 
  ๙.๓ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสรมิการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  ๙.๔ นักเรียน นักศึกษา รู้แพ้รูชนะรู้จักการให้อภัย 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล    - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
      - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
      - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้    - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
       - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
      -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา 
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 ๒.  คุณธรรม      - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบกติกา 
      -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม    
      - นักเรียน นักศึกษารู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม        -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่า
เป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไป 
ในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  
             -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ      - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม  -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 

ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.8..... 

โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๒ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์กรสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้ก าหนดให้วันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศตส.มท.) แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.)  ร่วมกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานในพื้นท่ี จัดกิจกรรมโดยเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งปัญหายาเสพติดในหมู่วัยรุ่น เป็นปัญหา
ท่ีทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาต่างๆ อันมาจากวัยวุฒิยังไม่สามารถท าให้วัยรุ่นหาทางออก
ของปัญหาได้  จึงตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่ัววูบหันเหไปหายาเสพติด  และแหล่งอบายมุขต่างๆ  ทางหนึ่งท่ีจะ
ส่ือสารกันได้ง่ายและรวดเร็วก็คือ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาท่ีช่ืนชอบของวัยรุ่นท่ัวไป จึงสามารถเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารกับวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 
  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีนโยบายจัดลานกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และห่างไกลจากยาเสพติด  โดยมี
กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล ฯลฯ ต้านยาเสพ
ติด ท้ังยังเป็นการสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑  เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน ด้วย
กีฬา 
  ๕.๒  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา 
  ๕.๓  เพื่อกระตุ้นความส าคัญในตัวของวัยรุ่นท่ีมีต่อ ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๕๐๐   
คน 
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 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว  เพื่อน ทางด้านกีฬา 
  ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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
สายสัมพันธ์  

ความรัก  
ความเขา้ใจใน

วัยรุ่นกับ
สถานศึกษา
ครอบครัว  

เพ่ือน 
ทางด้านกีฬา 

บุคลากร  
และ

นักเรียน  
นักศึกษา

ของ
วิทยาลัยฯ
เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ 

๗๐ 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 
  ๙.๒ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านกีฬา 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
    - พอประมาณกับงบประมาณ  
    - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล - นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา 
    ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา 
    - นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน - สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลงและวัยรุ่นมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - ความรู้  เข้าใจในด้านกีฬา  และโทษของยาเสพติด 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
 ๒.  คุณธรรม   - นกัเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๖   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     - สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่า
เป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน บรรทัดฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ัง  ด้านกาย ใจ  
สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - ใช้กีฬา ในการประกอบอาชีพท่ีดี  สามารถสร้างรายได้หาเล้ียงชีพได้ 
 ๓.  วัฒนธรรม   - เกิดการรวมตัวเล่นกีฬา  และต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท 
    - เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ช่ือเสียง วิทยาลัยฯ 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๗   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.9..... 

โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑, ๑.๒ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล         
  ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์กรสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้ก าหนดให้วันท่ี  
๒๖ มิถุนายน  ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศตส.มท.) แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) ร่วมกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานในพื้นท่ี จัดกิจกรรมโดยเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดในหมู่วัยรุ่น เป็นปัญหา
ท่ีทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาต่างๆ อันมาจากวัยวุฒิยังไม่สามารถท าให้วัยรุ่นหาทางออก
ของปัญหาได้ จึงตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่ัววูบหันเหไปหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ ทางหนึ่งท่ีจะส่ือสาร
กันได้ง่ายและรวดเร็วก็ต้องเป็นส่ือท่ีวัยรุ่นสัมผัสได้ อาทิ ดนตรีหรือเสียงเพลงของศิลปินวัยรุ่นเป็นท่ีช่ืนชอบของ
วัยรุ่นท่ัวไปจึงสามารถเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน  
ดนตรีและกีฬา 
 ๕.๒  เพื่อเป็นแนวทางการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด 
 ๕.๓  เพื่อกระตุ้นความส าคัญในตัวของวัยรุ่นท่ีมีต่อ ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๕๐๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก  ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา 
ครอบครัว  เพื่อนและทางด้านดนตรี 
  ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๘   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 
นักศึกษา
สร้างสาย
สัมพันธ์ 
ความรัก  
ความเขา้ใจ
ในวัยรุ่นกับ
สถานศึกษา 
๕๐๐ 

 
นักเรียน 
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพ
ติด 
ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 
 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 
 

            

๗.๔ ด าเนิน
กิจกรรม 
 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 
 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 
  ๙.๒ นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะด้านดนตรี 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
     พอประมาณกับงบประมาณ  
     พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  ความเข้าใจในวัยรุ่นกับ
สถานศึกษา ครอบครัว  เพื่อน ทางด้านดนตร ี นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง วัยรุ่นมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น 
๒  เง่ือนไข 
  ๑.  ความรู้ ความรู้  เข้าใจในด้านดนตรี  และโทษของยาเสพติด 
    รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
  ๒.  คุณธรรม      นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๐๙   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกัน  โดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่าง เดียวกัน 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ัง  ด้านกาย ใจ  สังคม
และจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ๒.  เศรษฐกิจ      ใช้กีฬา ในการประกอบอาชีพท่ีดี  สามารถสร้างรายได้หาเล้ียงชีพได้ 
      ๓.  วัฒนธรรม    เกิดการรวมตัวเล่นดนตรี  และต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท 
    เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ช่ือเสียง วิทยาลัยฯ 
    ๔.  สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
    ในชุมชน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.10..... 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์การนักเรียน นักศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  :  สุภาพ  รับผิดชอบ   มี

วินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้นักเรียน
นักศึกษา  โดยการประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษา  เพื่อด าเนินการกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์  โดยมีโครงการท่ีดี
ของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม  ๘  ประการ  ซึ่งขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนโครงการ 
  ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  มีความจ าเป็นท่ีต้องจัดเตรียมงบประมาณส่วนนี้เพื่อรองรับ
กิจกรรมท่ีคณะกรรมการนักศึกษาอาชีวศึกษาได้จัดท าขึ้น 
 

๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑  เพื่อรองรับโครงการและกิจกรรมชมรมท่ีนักศึกษาจัดขึ้น 
  ๕.๒  เพื่อกิจกรรมองค์การนักศึกษาด าเนินไปโดยนักศึกษา 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี ๕๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ โครงการท่ีเกิดจากคณะกรรมการนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ 
  ๖.๒.๒ มีนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๑   

 

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 โครงการ 
ที่เกิดจาก
คณะกรรมการ
นักศึกษา  
ไม่น้อยกว่า ๔ 
โครงการ 

นักศึกษา
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ ๗๐ 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่งกรรมการ             
๗.๓ ประชาสัมพันธ์แจ้ง

นักศึกษา 
            

๗.๔ ด าเนินการจัดการอบรม             
๗.๕ ประเมินผลและสรุปผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  โครงการและกิจกรรมท่ีนักศึกษาจัดท าขึ้น 
  ๙.๒   นักศึกษาได้ คิด วางแผน และท างานร่วมกัน 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 
  ๒.  ความมีเหตุผล ใช้เหตุผลในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  ใช้หลักคติพจน์ กฎ ในการด าเนินชีวิต 
๒  เง่ือนไข 
  ๑.  ความรู้  มีความรู้ทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
  ๒.  คุณธรรม  รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 
๔  มิติ 
  ๑.  สังคม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
  ๒.  เศรษฐกิจ  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  
  ๓.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่ รู้หน้าท่ีในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ 
  ๔.  สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกร่วมกันขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๒   

 

ลงช่ือ.......................................       ลงช่ือ..........................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายภาคภูมิ   นาคทิพย์)      (นายสุทธิพงษ์   ศรีถัน)  
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
         ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ        ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                           ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๓   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑1..... 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  :  สุภาพ  รับผิดชอบ   มี

วินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษานั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดให้มี
การเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การนักศึกษา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสและทดลองรูปแบบ
การเลือกต้ัง จากการได้ปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่ชุมชนของตนเองเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งระบบใหม ่
 

๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลการเลือกตั้งแบบใหม่ 
  ๕.๒  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองใช้การเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา ในรูปแบบของการ
จ าลองจากสถานการณ์จริง 
  ๕.๓  เพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน  ๕๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เรื่องระบบการเลือกตั้ง 
  ๖.๒.๒ เพื่อให้ได้นายกองค์การนักศึกษา 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๔   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   (โปรดระบุชว่งเวลาที่ชดัเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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
นักศึกษา

ได้มีความรู้
เรื่องระบบ

การ
เลือกต้ัง 
๕๐๐ 

นักเรียน
นักศึกษา 
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 

๗๐ 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่งกรรมการ             
๗.๓ ประชาสัมพันธ์แจ้ง

นักศึกษา 
            

๗.๔ ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

            

๗.๕ ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ 
  ๙.๒ นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
   ๑.  ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
     พอประมาณกับงบประมาณ  
     พอประมาณกับเวลา  (ตามก าหนด) 
   ๒.  ความมีเหตุผล  เพื่อหาผู้กระท าความผิดและการสูญหายของทรัพย์สิน 
     เพื่อใช้ในการตรวจสอบป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
   ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  ช่วยลดการสูญหาย  ทรัพย์สินของนักศึกษาและของวิทยาลัย ฯ 
     ช่วยลดปัญหาการเกิดการทะเลาะวิวาท 
๒  เง่ือนไข 
   ๑.  ความรู้  นักเรียน นักศึกษาเกิดการความคิดท่ีดีต่อสังคม   เพื่อน และชุมชน 
   ๒.  คุณธรรม  นักเรียน นักศึกษา มีความประพฤติท่ีดีขึ้น 
     นักเรียน  นักศึกษา  ไม่กล้ากระท าความผิดท้ังภายในและภายนอก 
     สถานศึกษา 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๕   

 

๔  มิติ 
        ๑.  สังคม    สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
           ๒.  เศรษฐกิจ นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ลักขโมยส่ิงของภายในวิทยาลัย ฯ 
นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว 
    ๓.  วัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคี ดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัย ฯ 
เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ซึ่งกันและกัน 
   ๔.  สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรู้สึกหวงแหนของทรัพยสิ์นภายในวิทยาลัย ฯ 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๖   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๑2..... 

โครงการกิจกรรม ๕ ส.  Big Cleaning Day 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑, ๑.๒ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ โดยจัดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและ
สร้างนิสัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสนับสนุนนโยบาย ท่ีจะ
พัฒนาให้มีการบริหารการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ  มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ ในเรื่องการรักษาความสะอาด มีทัศนคติ
ท่ีดี มีจิตส านึก มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดท้ังภายในและนอกอาคารถูก
สุขลักษณะอนามัย  อันน่าจะส่งผลคุณลักษณะท่ีดีติดตัวไปในครอบครัว  และชุมชนสังคมของประเทศ 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม ๕ ส ให้มีคุณภาพ 
 ๕.๒  เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
   ๖.๑.๑ ครู และเจ้าหน้าท่ี      จ านวน    ๕๙  คน 
  ๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี     จ านวน   ๕๐๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย  ฯ 
  ๖.๒.๒  วิทยาลัย ฯ มีความสะอาด สวยงาม เป็นระบบ 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๗   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี  

จ านวน ๕๐๐  คน 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 

๗๐ 

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน        เงินงบประมาณ           รายได้  
       งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน  นักศึกษาท่ีช่วยกันดูแลและท าความสะอาดวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี 
  ๙.๒ วิทยาลัยฯ มีความสะอาดน่าอยู่ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
     - พอประมาณกับงบประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
  ๒.  ความมีเหตุผล  - ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 
     - ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
     - การท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - การรู้จักวางแผนการท างานก่อนการปฏิบัติจริง 
     - การท างานด้วยความรอบคอบและไม่ประมาท 
     - ใช้สติในการด าเนินกิจกรรม 
๒  เง่ือนไข 
  ๑.  ความรู้   - นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติชีวิตท่ีดีขึ้น พร้อมท้ังมีความรู้ควบคู่คุณธรรม
จริยธรรม 
        ๒.  คุณธรรม   - นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ อดทนและมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๘   

 

๔  มิติ 
  ๑.  สังคม   - ท าให้เกิดความร่วมมือกันในสังคม หมู่คณะนักเรียน นักศึกษา 
       ท าให้สังคมภายในวิทยาลัย ฯ สะอาดน่าอยู่ 
  ๒.  เศรษฐกิจ   - นักเรียน นักศึกษาสามารถน าไปร่วมกับการประกอบอาชีพของตนเองได้ 
    ๓.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ มีการสืบทอดกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไป 
  ๔.  สิ่งแวดล้อม   - ส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ดีขึ้น 
     นักเรียน นักศึกษามีสถานท่ีเรียนท่ีสะอาดและน่าอยู่ 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 
 ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๑๙   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑3..... 

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ระดับชาติ 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
        หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑, ๑.๒,๑.๓ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายลูกเสือวิสามัญด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือวิสามัญมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะและมองเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อพัฒนาเยาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ดังนั้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือวิสามัญ 
อาทิเช่น กิจกรรมสวนสนามฯ ในงานพิธีต่างๆ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  
ลูกเสือฯ ท้ังหมด 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
  ๕.๒  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี 
   ๕.๓  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือกล้าแสดงออก   
   ๕.๔  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑   ลูกเสือวิสามัญ  จ านวน  ๑๒๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๖.๒.๒ ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
   ๖.๒.๓ ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก 
   ๖.๒.๔ ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๒๐   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ลูกเสือ เข้า
ร่วม
กิจกรรม
เก่ียวกับ
ลูกเสือ
จ านวน 
๑๒๐  คน  
 

มีลูกเสือ
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 
๗๐  

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๙.๒ ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๙.๓ ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก 
  ๙.๔ ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
         - พอประมาณกับงบประมาณ และเวลา (ตามก าหนด) 
  ๒.  ความมีเหตุผล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน    - มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
        - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ทันถ่วงที 
๒  เง่ือนไข 
  ๑.  ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
     - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
  ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบกติกา 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม    
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๒๑   

 

๔  มิติ  
  ๑.  สังคม      -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกัน  
         -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
  ๒.  เศรษฐกิจ   - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน 
  ๓.  วัฒนธรรม     -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัย  
  ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๒๒   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑4..... 

โครงการลูกเสือบริการ 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑, ๑.๒,๑.๓ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายลูกเสือวิสามัญด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือวิสามัญมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะและมองเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อพัฒนาเยาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ดังนั้น  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือฯ มีจิตบริการ มีจิต
อาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยจะมีการบูร
ณาการร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
  ๕.๒  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี 
   ๕.๓  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา จิตบริการ    
   ๕.๔  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  ๕.๕  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑   นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   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 ท่ีเกิดขึ้น 
   ๖.๒.๕  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๒๓   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
ลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรม

เก่ียวกับ
ลูกเสือ
จ านวน 

๑๒๐  คน 
 

 
มีลูกเสือ
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 

๗๐ 

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนนิงาน                  งบเงินอุดหนุน (คา่กจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
       อื่น ๆ....................................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............๓,๐๐๐............บาท   ได้แก่ 
 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

๘.๒   หมวดค่าใช้สอย    ..................................... บาท 
 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    .............๓,๐๐๐............ บาท    

๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ เกิดการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
  ๙.๒  ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี 
    ๙.๓  ลูกเสือมีจิตอาสา จิตบริการ    
    ๙.๔  ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  ๙.๕  ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตผุล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   - มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
      - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
      - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้     - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีข้ึน 
       - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
       -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการท างาน 
 ๒.  คณุธรรม    -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน 
      -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม 
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๒๒๔   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
          -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม   -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๒๕   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑5..... 

โครงการวันศุกร์พบธรรม 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์   
      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา   
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจในการ
เรียน การสอนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความรู้รักสามัคคีท่ีดีต่อกัน  
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงมีนโยบายจัดโครงการ "วันศุกร์พบธรรม" เพื่อน านักเรียน นักศึกษาคณะครู
และบุคลากรสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความตะหนักถึงเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและความส าคัญทางด้านศาสนามากขึ้นอีกด้วย 
๕. วัตถุประสงค ์
 ๕.๑  เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒  เพื่อยกระดับคุณภาพและได้พัฒนาทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการสามารถเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อตระหนักถึง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความส าคัญของศาสนา  
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับจากการสวดมนต์ ไปใช้ในการ
เรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมได้  
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๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 นักศึกษา 
ครู และบคุลากร 
น าความรู ้
ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ 
ไปใช้ในการเรียน
การสอนด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมได้
  

นักเรียน 
นักศึกษา 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 
๗๐ 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระ โครงการวันศุกร์ 
พบธรรม  
 ๙.๒  นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลการ สามารถน าความรู้ท่ีได้เรื่องของคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ใน
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ   - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุมีผล   - ครู และบุคลากรรู้จักวางแผนในการใช้ส่ือประกอบการสอน  
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี   - พร้อมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
        - มีสติในการด ารงชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
        - ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม  
๒  เง่ือนไข  
 ๑.  ความรู้  - มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้ดียิ่งขึ้น  
 ๒.  คุณธรรม  - นักเรียน นักศึกษาครูและบุคลากร มีความคิดรับผิดชอบ มีสติในการ
ด ารงชีวิตด้วย การมีคุณธรรม จริยธรรม   
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๔  มิติ    
 ๑.  สังคม  - น าความรู้จากการสวดมนต์ไหว้พระไปเผยแผ่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องของ  
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีทุกคนมีวิถีในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 ๒.  เศรษฐกิจ - น าความรู้จากการสวดมนต์ไหว้พระมาเพื่อพัฒนาความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม        
ท าให้เกิดความซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  
 ๓.  วัฒนธรรม  - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกันมีความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกันในสังคม 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  - ปลูกจิตส านึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑6..... 

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
        หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ.  
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือ
สรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ   

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงได้จัดท าโครงการ “ขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม” เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัว
ดี รวมท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในการท าความดี  
  ๕.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๒๙   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   ๕๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ และคิดอย่าง  
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท้า
ความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรท่ีท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน     

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา เข้าเข้า
ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 
จ านวน ๗๔๐  
คน  
 

มี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 
๗๐  

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการต่าง 
ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  
  ๙.๒  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกนัท้ังวิทยาลัย  
  ๙.๓  มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรมในวิทยาลัยเพิ่มข้ึน  พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
  ๙.๔  มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัย 
  ๙.๕  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในช้ันเรียน  
  ๙.๖ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
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๒๓๐   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
      - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
      - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการท างาน 
๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบกติกา 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม    
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม        -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
                     - เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ      -  เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม     -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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๒๓๑   

 

 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๓๒   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑7..... 

โครงการประชุมวิชาการองค์การ  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  มีการด าเนินโครงการต่างๆ ของนักศึกษาองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงขออนุมัติโครงการนี้ เพื่อให้มีการประชุมหารืองานต่างๆ เกี่ยวกับ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
๕. วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีท า 
  ๕.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ 
   ๕.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 
   ๕.๔  เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 

๕.๕ เพื่อให้สามารถจัดล าดับและรับรองความมีมาตรฐานของการด าเนินงานและขององค์การนักวิชาชีพฯ  
๕.๖ เพื่อให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)  
๕.๗ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ท่ีมีผลงานดีเด่น 
๕.๘ เพื่อสรรหาคณะท างานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑   นักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  จ านวน   ๑๕   คน 
  



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๒๓๓   

 

 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
   ๖.๒.๒  เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ท่ีมี
ผลงานดีเด่น 
     ๖.๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะรู้จักการท างานเป็นทีม 
     ๖.๒.๔  เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
   ๖.๒.๕  เพื่อให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)     
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ กิจกรรม 

ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นักเรียน
นักศึกษา 
อวท. จ านวน 
๑๕ คน 

มีนักเรียน 
นักศึกษา 
อวท. เข้า
ร่วม
ประชุม
ร้อยละ 
๗๐  

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีท า 
 ๙.๒  นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
 ๙.๓  นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 
 ๙.๔  นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๙.๕ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ท่ีมีผลงานดีเด่น 
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๒๓๔   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
      - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
      - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
     -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการท างาน 
 ๒.  คุณธรรม  -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบกติกา 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 
ในการร่วมกิจกรรม    
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
        -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ  - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม   -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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๒๓๕   

 

 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๓๖   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี
โครงการที่.....๓.๑8..... 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๕ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เนื่องด้วย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นโครงการท่ีจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชท่ีรวบรวมเพาะปลูก การรักษาในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจาก
การรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบ
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณสร้างความเข้าใจ  ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติท่ีน าผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกันได้ท่ัว
ประเทศ  

ดังนั้น  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  จึงจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
การเรียนรู้และ ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อให้ครู บุคลากร  นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
๕.๒  เพื่อให้ครู บุคลากร  นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
๕.๓  เพื่อให้ครู บุคลากร  นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา   จ านวน   ๕๐๐   คน 
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๒๓๗   

 

 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑ เพื่อให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช   
๖.๒.๒ เพื่อให้ครูบุคลากร นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
๖.๒.๓ เพื่อให้ครู บุคลากร  นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
จ านวน ๕๐๐  คน 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา 
ร้อยละ ๗๐  

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ         รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน            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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
๙.๒ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

  ๙.๓ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
    - พอประมาณกับงบประมาณ  
    - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
    - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
    - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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๒๓๘   

 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้ - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการท างาน 
 ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตน 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม    
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม      -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัด
ฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
                  -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ  - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียน
ด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม  -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแล
ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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๒๓๙   

 

 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๔๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๑9..... 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาองค์การฯ  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๑ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จะได้รับประสบการณ์จริง
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ท่ีทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี 
ท้ังนี้จะน านักเรียนนักศึกษา อวท. ไปศึกษาดูงานท่ีสถานศึกษาต้นแบบ ท่ีได้มีการจัดระบบในองค์การฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงขออนุมัติโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษา อวท. ได้ศึกษา
ดูงาน และน าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในองค์การฯ ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพฯ 

๕.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ 
๕.๔ เพื่อให้สามารถจัดล าดับ รับรองความมีมาตรฐานของการด าเนินงานและขององค์การนักวิชาชีพฯ  
๕.๕ เพื่อให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานขององค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย (อวท.)  
๕.๖ เพื่อสรรหาคณะท างานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑   นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๕  คน 
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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 เพื่อให้สามารถจัดล าดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการด าเนินงาน และของ
องค์การนักวิชาชีพฯ     
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา เข้าเข้ารว่ม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
จ านวน ๑๕  คน  
 

มี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
กีฬา ร้อย
ละ ๗๐  

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             
๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการต่าง 

ๆ 
            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
 ๙.๒  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากการเรียนรู้ และวิทยาการใหม่ๆ 
 ๙.๓ นักเรียน นักศึกษา  รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ 
 ๙.๔ นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดล าดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการด าเนินงาน และของ
องค์การนักวิชาชีพฯ  
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
      - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
      - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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๒๔๒   

 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
     - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
     -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการท างาน 
 ๒.  คุณธรรม  -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตน 
    -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 
ในการร่วมกิจกรรม    
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม       -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
          -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ     - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม   -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมนิผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         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 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  สุภาพ รับผิดชอบ มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๒ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 จากความห่วงใยประชาชนชาวไทยต่อปัญหายาเสพติดท่ีก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ประกาศช่ือใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ 
TO BE NUMBER ONE โดยทรงเข้าใจวัยรุ่น ท้ังในแง่ของความส าคัญในฐานอนาคต ของประเทศชาติ และ
กลไกการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ฯ จึงทรงมีพระประสงค์มุ่งเนน้  การรณรงค์
ในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยกลวิธีสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลัง
อย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมส่ิงท่ีดีให้กับชีวิตด้วยการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาของทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึง่พายาเสพติด และ
จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีจะคืนคนดี
สู่สังคม 
๕. วัตถุประสงค์ 
       ๕.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงอนัตรายของสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน 
และการทะเลาะวิวาท 
             ๕.๒ เพื่อสนับสนุนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารณรงค์และป้องกันสารเสพ
ติด 
             ๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีติดสารเสพติด ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑. เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  ๕๐๐   คน 
  ๖.๑.๒  บุคลากรในวิทยาลัยฯ  จ านวน     ๕๔  คน 
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 ๖.๒. เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียน  นักศึกษา มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้า To Be 
Number One 
จ านวน ๕๐๐  คน  
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
To Be 
Number 
One  
ร้อยละ ๗๐  

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             
๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการต่าง 

ๆ 
            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  การระบาดของสารเสพติด ส่ือลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทในวิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและ
หมดไป 
           ๙.๒  ให้นักเรียน นักศึกษา มองเห็นอันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพติดอีกต่อไป 
           ๙.๓  นักเรียน นักศึกษา ผู้ตกเป็นทาสสารเสพติด เกิดก าลังใจกล้าแข็ง สามารถเลิกสารเสพติดได้ 
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตผุล   - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
    - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
    - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีข้ึน 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  
 ๒.  คณุธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตน 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมในการ
ร่วมกิจกรรม    
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๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
                     -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นกัศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ     - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สิน
ของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

                 ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
       

        ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๔๖   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี
โครงการที่.....๓.21..... 

โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College) 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายภาคภูมิ  นาคทิพย์ 
  หัวหน้างานกิจกรรม 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๓ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

สถาบันการศึกษาและครูผู้สอนถูกคาดหวังให้เป็นกลไกส าคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะสามารถแข่งขันในระดับ
สากล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีมีเจตนารมณ์ให้ผู้เรียนมีความเก่ง ดี และ
มีความสุข แต่ท่ามกลางสภาพปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน ผู้คนต่างเร่งรีบในการท างานเพื่อสร้างรายได้
ในการเล้ียงชีพตนและครอบครัว ท าให้เกิดความเครียดจากการท างาน และในขณะเดียวกันชีวิตของการท างาน
ในองค์กรนั้น แต่ละบุคคลก็ยังมีความต้องการความสุขในขณะท างานอีกด้วย ความสุขในการท างานจึงเป็นเรื่อง
หนึ่งท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับการท างานในแต่ละวันเป็นจ านวนมากจนอาจ
กล่าวได้ว่าการท างานเป็นกิจกรรมหลักของชีวิต ซึ่งแต่ละคนอาจจะนิยามความสุขของตนเองท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 

สถานศึกษามีความตระหนักถึงความจ าเป็นต่อการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีจะต้องขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข เกิดคุณภาพท่ีดี ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมศักยภาพให้กับ
องค์กร โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า
ของบุคคลในองค์กรสู่การเป็นทุนมนุษย์  (Human Capital) โดยมีการพัฒนาระบบบริหารการพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากรในสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องท่ีจะช่วยเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและท างานอย่างมีความสุข สร้างความรู้สึกรักองค์กร รักวิทยาลัย ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีย่อมน ามาซึ่งผลิตภาพท่ีดี น าไปสู่การประเมินผลงานท่ีน่าพึงพอใจ และผลลัพธ์สุดท้ายคือ
สามารถผลิตผู้เรียนท่ีจะเติบโตให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าให้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป สถานศึกษาแห่งความสุขจึง
เป็นแนวปฏิบัติหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณค่าความหมายของการด าเนินชีวิตและการท างาน 
เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นฐานภายในตนเอง รวมถึงสร้างปฏิบัติการเพื่อการเปล่ียนแปลงในองค์กรสู่การมีสุขภาวะท่ี
ยั่งยืน 
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๒๔๗   

 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการกระตุ้นบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนในสถานศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดีงามอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมภายใต้
สถานศึกษาคุณธรรม 
 ๕.๒ สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมน าความรู้และน าไปสู่ประโยชน์สุขในการด าเนินชีวิตท้ังในระดับ
ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี  จ านวน ๕๔ คน 
  ๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  ๕๐๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล 
  ๖.๒.๒ สถานศึกษามีบรรยากาศแห่งความสุข ท้ังผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษา
ร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเต็มความสามารถเกิดคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ของกิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 บุคลากร 
นักเรียน 
นักศึกษา 

บรรยากาศใน
การท างาน 
วัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นใน
องค์กร 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูล 

            

๗.๔ ด าเนินการ 
- จัดการอบรม 

            

 - จัดกิจกรรม              
๗.๕ ประเมินผล

และสรุปผล 
              

๗.๖ รายงาน
ผู้บังคบับัญชา 

              

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา 
    งบ         งบด าเนินงาน             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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี 
 ๙.๒ บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
 ๙.๓ องค์กรมีผลการด าเนินงานท่ีดี 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ๓  ห่วง 

๑. ความพอประมาณ   -  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 
พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
พอประมาณกับเวลา (ตามท่ีก าหนด) 

๒. ความมีเหตุผล -ใช้เหตุผลในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 
๓. มีภูมิคุ้มกัน  -คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการคิด การตัดสินใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม การ

งานรวมถึงการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
๒ เง่ือนไข 

๑. ความรู้ -  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและ
การน าไปใช้ 

๒. คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม และสามารถน าไปเผยแพร่ให้กับ 
เพื่อนและบุคคลรอบข้าง 

๔  มิติ 
๑. สังคม    - เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ทุกคนในสังคมคิดดี ท าดี เป็นสังคมท่ีน่าอยู่และยั่งยืน 
๒. เศรษฐกิจ   - เกิดการแบ่งปัน มีส่วนร่วม 
๓. วัฒนธรรม  - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกันรู้หน้าท่ีเกิดความรัก สามัคคี หวงแหนดูแลทรัพย์สิน

ของวิทยาลัยฯ 
๔. สิ่งแวดล้อม  - ปลูกจิตส านึก  ก่อเกิดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ขยายผลต่อสิงแวดล้อมใน

ชุมชน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม   
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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๒๔๙   

 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................    ลงช่ือ.........................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นายภาคภูมิ    นาคทิพย์)            (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ                                          เห็นสมควร     อนุมัติ    ไม่อนมุัติ  
 
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
   (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
                       ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๕๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๒2..... 

โครงการธนาคารขยะ  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ  อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๕ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาเร่ืองขยะนับว่าเป็นปัญหาของโรงเรียน สาเหตุเน่ืองมานักเรียนมีจ านวนมากข้ึน ขยะก็เพิ่มข้ึน 
สถานประกอบการเรียนต่างๆมีมากข้ึน และสิ่งท่ีตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากข้ึนตามไปด้วย 
จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มข้ึนของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนนับร้อยล้านตัน 
แต่เราสามารถก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่าน้ัน จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก 
แม้รัฐบาลจะมพีื้นท่ีท่ีจัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่าง
มากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ ถึงแม้ว่าในปีหน่ึงๆ ประเทศจะต้องเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจาก
รัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าท่ีควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการท้ิง
ขยะให้เป็นท่ี การคัดแยกขยะก่อนท้ิง รวมท้ังขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ 
ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ท้ังท่ีขยะเหล่าน้ันหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถ
สร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการ
ประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผล
ดีท้ังต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
 ๕.๒ เพื่อให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 ๕.๓ เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
 ๕.๔ เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรือ่งผลกระทบจากขยะต่อส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๕ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
 ๕.๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 
 ๕.๗ เพื่อน าความรู้ท่ีเรียนมาไปสร้างส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 ๕.๘ เพื่อให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
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๒๕๑   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา   จ านวน   ๕๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด   บรรยากาศสดช่ืน    รักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  ๖.๒.๒ เพื่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพฒันาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๖.๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอ โค รงกา ร

เพื่อขออนุมัติ 
คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ

ธนาคารขยะ  
จ านวน ๕๐๐  คน 

 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ

ธนาคารขยะ   
ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง 
ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเร่ืองการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะก่อนท้ิงได้อย่างถูกต้อง 
 ๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 ๙.๓ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองการรีไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารีไซเคิลได้ 
 ๙.๔ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้ 
 ๙.๕ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 
 ๙.๖ ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๙.๗ ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ท างานได้ 
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๒๕๒   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
      - พอประมาณกับงบประมาณ  
      - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล   - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
    - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
    - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  
 ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตน 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
        -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม  -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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๒๕๓   

 

 
 
 
ลงช่ือ...............................................       ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
        (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)                     (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ               เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ        ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
   (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       ลงช่ือ................................................................ 
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๕๔   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๒3..... 

โครงการช่อสะอาด 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลกัษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี   ๓.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๔ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ  มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๑  แผนท่ี  ๑.๑,๑.๓,๑.๕ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เน่ืองจาก สภาพสังคมปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องการทุจริต และการฉ้อโกง ในทุกๆหน่วยงาน หรือแม้แต่        
ในสถานศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ และก่อให้เกิดปัญหาเร้ือรังของสังคม  เพราะการทุจริตอาจท าให้เกิดปัญหา
ทางการเงิน ปัญหาครอบครัว และก่อให้เกิดเป็นปัญหาของสังคม 
 ดังน้ัน ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการช่อสะอาด เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นคนดีของสังคม
ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
 ๕.๒ เพื่อให้ความรู้ และบทลงโทษของการทุจริต  
 ๕.๓ เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาของผลกระทบจากการทุจริต 
 ๕.๔ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา   จ านวน   ๕๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีของสังคม 

๖.๒.๒ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม  
  ๖.๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และลดปัญหา              
การทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม  
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๒๕๕   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอ โค รงกา ร

เพื่อขออนุมัติ 
คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน 

นักศึกษา               
เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ           
ช่อสะอาด  จ านวน 

๔๐๐  คน 
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

โครงการช่อ
สะอาด   

ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่างๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกเรื่องการซื่อสัตย์ สุจรติมากข้ึน 
 ๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการทจุริต และรู้บทลงโทษของผลการทจุริตได้ดีย่ิงข้ึน 
 ๙.๔ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหา และผลกระทบทีจ่ะได้รับจากการทจุริต และฉ้อโกง 
 ๙.๖ กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้ น ามาใชม้าปฏิบัติตนให้อยู่ในสงัคมที่ดีต่อไป  
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ      - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
          - พอประมาณกับงบประมาณ  
         - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล        -ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน             - มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
                  - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
         - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้     - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
        - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
        -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
 ๒.  คุณธรรม   -  นักเรียน นักศึกษามีความสุจริต มีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน 
     -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อ
ตนเองและส่วนรวมในการร่วมกิจกรรม 
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๒๕๖   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม      -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
            - เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลส่ิงแวดล้อม 
 ๒.  เศรษฐกิจ      - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประพฤติให้เป็นคนสุจริต 
 ๓.  วัฒนธรรม     -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และเกิดความรัก หวง
แหนดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 

 
 
 ลงช่ือ...............................................      ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
                (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)             (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
                       ผู้เสนอโครงการ               เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 

 
 
          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
             นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                  (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
         หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

   ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
          ลงช่ือ.......................................................... 
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๕๗   

 

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 
     โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานที่    ๓      ตัวบ่งชี้ที ่ 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    ตัวบ่งชี้ที ่ 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  
 เน่ืองด้วย วันดินโลก ถูกก าหนดข้ึนตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้าน
เศรษฐกิจและการเงินของท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญท่ี ๖๘ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้วันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรโภชนาการและความ
มั่นคงทางอาหาร ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ท้ังน้ีสาเหตุท่ีก าหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันท่ี ๕ ธันวาคมน้ัน 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งท่ี ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ 
ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดน
เฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวัน
ดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้อง
และพัฒนาทรัพยากรดิน  
 น้ัน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จึงจัดท าโครงการดังกล่าวข้ึนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
การเกษตร อีกท้ังเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการ
ปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรดิน  
๕.๒  เพื่อให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน 
๕.๓  เพื่อให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน 
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๒๕๘   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 

  ๖.๑.๑   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา   จ านวน   ๓๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคณุภาพ 
  ๖.๒.๑ เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรดิน 

๖.๒.๒ เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่างและรู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน 
   ๖.๒.๓ เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

คณะผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
นักศึกษา เข้าเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา จ านวน ๓๐๐ 
คน  
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ........................................... บาท 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
๙.๒ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

  ๙.๓ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 
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๒๕๙   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ    - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
        - พอประมาณกับงบประมาณ  
        - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล       - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน     -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
        - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
        - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการท างาน 
    ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตน 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม   
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
                 -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
   ๒.  เศรษฐกิจ    - เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
   ๓.  วัฒนธรรม   -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่รว่มกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ  
   ๔.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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๒๖๐   

 

 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
        (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ            เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
 
          ลงช่ือ................................................................ 
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๒5..... 

โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก ลดการทิ้งขยะท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ  นาคทิพย์    
       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓    ด้านท่ี  ๓.๔ 
        ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ.  ด้านท่ี   ๑  
 ๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี   ๓.๔         
 ๔. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๔   
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓ 
 ๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานท่ี  ๑    ตัวบ่งช้ีท่ี   ๑.๔ 
 ๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
สุภาพ  สามัคคี  มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี   ๑   แผนท่ี  ๑.๓  
 ๙. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี๑,๔  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของประเทศ  สาเหตุเนื่องมาประชากรมีจ านวนมากขึ้น ขยะก็
เพิ่มขึ้น ส่ิงท่ีตามมาอย่างเล่ียงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระท่ังการก าจัดขยะไม่
สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถ
ก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะท่ีเหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาล
จะมีพื้นท่ีท่ีจัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก
ท้ังทางด้านทัศนวิสัย กล่ิน ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าท่ีควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาด
จิตส านึกในการท้ิงขยะให้เป็นท่ี การคัดแยกขยะก่อนท้ิง รวมท้ังขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การปลูกจิตส านึกนักเรียน นักศึกษาในการลดการท้ิงขยะท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ สามารถน ากลับมา
หมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีท้ังต่อส่ิงแวดล้อม 
ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป 
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๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกลดการท้ิงขยะทั้งภายในภายนอกวิทยาลัยฯ 
 ๕.๒ เพื่อให้ความรู้เร่ืองการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 ๕.๓ เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเร่ืองผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เร่ืองแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะได้ 
 ๕.๕ เพื่อให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการท างาน 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา   จ านวน   ๒๐๐   คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด   บรรยากาศสดช่ืน    รักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  ๖.๒.๒ เพื่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพฒันาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๖.๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน   

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
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
เพื่อขออนุมัติ 

คณะ
ผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน 
นักศึกษา 
เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ

ธนาคารขยะ  
จ านวน ๗๔๐  

คน 
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ

ธนาคารขยะ 
ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ ประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตาราง
และหนดการ

ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ               รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน                 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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะก่อนท้ิงได้อย่างถูกต้อง 
 ๙.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 ๙.๓ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารีไซเคิลได้ 
 ๙.๔ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังบอกแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 
 ๙.๕ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ๙.๖ ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาไปสร้างส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๙.๗ ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการท างานได้ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
     - พอประมาณกับงบประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล    - ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  -  มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
     - ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
     - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น 
    - รู้จักสิทธิและท าหน้าท่ีของตนเอง 
    -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  
 ๒.  คุณธรรม -  นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละ  มีความอดทนอดกล้ันในการประพฤติปฏิบัติตน 
   -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวมใน
การร่วมกิจกรรม 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     -  สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างเดียวกัน บรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
        -  เกิดส านึกรักสถานศึกษา เกิดการไว้วางใจกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ  -  เกิดเครือข่ายเพื่อนนักเรียน นักศึกษา  บ้านนักเรียนอยู่ในเขตท่ีต้ังใกล้กันก็มาเรียนด้วยกัน 
 ๓.  วัฒนธรรม  -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าท่ี และเกิดความรัก หวงแหน ดูแลทรัพย์สินของ
วิทยาลัยฯ  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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 ลงช่ือ...............................................      ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
                (นายภาคภูมิ  นาคทิพย์)             (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
                    ผู้เสนอโครงการ       เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 
          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ      ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
             (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
         หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
          ลงช่ือ................................................................ 
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๖๕   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๒6..... 

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี ๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓    ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓ ,๓.๗   
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑     
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี       ด้านท่ี    
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓ 
 ๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  -    แผนท่ี   - 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  การใช้ชีวิตในวิทยาลัย เป็นช่วงท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตการเป็นนักเรียนนักศึกษา การปรับตัวให้
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง  และเหมาะสมท้ังในด้านการเรียน การคบเพื่อน หรือด้านชีวิตความเป็นอยู่นั้น
พบว่า นักเรียนนักศึกษามักประสบปัญหาในการปรับตัว   เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต อาจน ามาซึ่งปัญหาและการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า 
เช่น ปัญหาการท าร้ายตนเอง การท าร้ายบุคคลอื่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียด หรือ
ภาวะจิตใจท่ีสับสนไม่ได้รับการเอาใจใส่ จึงท าให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจเหล่านี้ กลุ่มบุคคลท่ีประสบ
ภาวะนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยเรียน  ดังนั้นงานครูท่ีปรึกษาจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะ
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดท าโครงการอบรมครูท่ีปรึกษาขึ้น  เนื่องจากเห็นว่าบทบาทของ
ครูท่ีปรึกษา นอกจากการสอนทางวิชาการแล้ว อีกบทบาทหนึ่งท่ีส าคัญและมีคุณค่ายิ่ง  ต่อการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษา คือการเป็นผู้คอยช้ีแนะแนวทางท่ีเหมาะสม เป็นผู้ให้ค าปรึกษา คอยส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด และ
มีทิศทางชีวิตท่ีสร้างสรรค์ โครงการอบรมครูท่ีปรึกษาเป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมครูท่ีปรึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิค ทักษะต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อจะได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการให้
ค าปรึกษาได้อย่างถูกหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของครูท่ีปรึกษา 
 ๕.๒  เพื่อครูท่ีปรึกษาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๕.๓  เพื่อให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่ครูท่ีปรึกษา  
 ๕.๔  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการด าเนินชีวิตในสถานศึกษาได้อย่างเป็นสุข   



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๖๖   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑   ครูท่ีปรึกษาทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน ๓๕ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของครูท่ีปรึกษา 
   ๖.๒.๒  เพื่อครูท่ีปรึกษาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๖.๒.๓  เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่ครูท่ี
ปรึกษา  
   ๖.๒.๔  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการด าเนินชีวิตในสถานศึกษา 
ได้อย่างเป็นสุข       
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

 
ครูที่ปรึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทต่อ
นักเรียนนักศึกษาได้เป็น
อย่างดี 

 
ครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
น าเทคนิคและ
ทักษะมาปฏิบัติ
กับเด็กนักเรียน 

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ                 รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                    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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................... บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา 
  ๙.๒ ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษาได้ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๖๗   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช ้
 ๒.  ความมีเหตุผล    - ครูที่ปรึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดจนพฤติกรรมของเรียนใน
ความดูแล 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึนได้ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  - การดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา 
 ๒.  คุณธรรม  - นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม  - ครูและนักเรียนมีการพบปะพูดคุยมากข้ึน 
 ๒.  เศรษฐกิจ  - นักเรียนนักศึกษาเรียนจบและมีงานท า 
 ๓.  วัฒนธรรม  - เกิดวัฒนธรรมในการดูแลเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  - นักเรียนนักศึกษาและครูอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ       เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
    
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ             ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
       (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

                   ผู้พิจารณาโครงการ 
 

      ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 
 
       

                ลงช่ือ................................................................
                ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๖๘   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๒7..... 

โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ    
    หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี ๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓    ด้านท่ี   ๓.๑๐ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑     
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓     ด้านท่ี   ๓.๑ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓ 
 ๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  -    แผนท่ี   - 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ในการท าหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา รวมท้ัง
การสร้างความเข้าใจให้ครูท่ีปรึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมี คู่มือ
ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนนักศึกษา 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อจัดท าคู่มือครูท่ีปรึกษา 
 ๕.๒  เพื่อครูท่ีปรึกษาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 ๕.๓ เพื่อให้ครูท่ีปรึกษามีความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  คู่มือครูท่ีปรึกษาจ านวน  ๕๐  เล่ม 

๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทต่อนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๖๙   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

 
คู่มือครูที่ปรึกษา
จ านวน  ๕๐  
เล่ม 

 
ครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท
ต่อนักเรียน
นักศึกษาได้
เป็นอย่างดี  

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)    รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................... บาท 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  ครูท่ีปรึกษามีคู่มือในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ๙.๒  ครูท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษาท่ีดีต่อนักเรียนนักศึกษาได้ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
  ๑.  ความพอประมาณ   พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช ้
  ๒.  ความมีเหตุผล    ครูที่ปรึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลการเรียนตลอดจน 
     พฤติกรรมของเรียนในความดูแล 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน     สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึนได้ 
 
๒  เง่ือนไข 
  ๑.  ความรู้     การดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา 
  ๒.  คุณธรรม     นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔  มิติ 
  ๑.  สังคม     ครแูละนักเรียนมีการพบปะพูดคุยมากข้ึน 
  ๒.  เศรษฐกิจ     นักเรียนนักศึกษาเรียนจบและมีงานท า 
  ๓.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมในการดูแลเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
  ๔.  สิ่งแวดล้อม    นักเรียนนักศึกษาและครูอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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๒๗๐   

 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ              เห็นสมควร     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
\ 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
       (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                    ผู้พิจารณาโครงการ 
      ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 
       
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๗๑   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๒8..... 

โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ    
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี ๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓    ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓  
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑     
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๒     ด้านท่ี   ๒.๔ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓ 
 ๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  -    แผนท่ี   - 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 การท ากิจกรรมโฮมรูมเป็นแนวทางส าหรับครูท่ีปรึกษา เพื่ออบรมนักเรียนนักศึกษาในช่วงเวลา  โฮมรูม หรือ 
สอดแทรกระหว่างการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชา ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีมุ่งให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียน ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามและพัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อจะได้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครูท่ีปรึกษาได้มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกันและได้ดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 ๕.๒  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามและพัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี  
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑   นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด  จ านวน  ๗๑๖  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๖.๒.๑  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.)  จ านวน  ๕๔๗  คน 
 ๖.๒.๒  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  จ านวน  ๑๖๙  คน 
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๒๗๒   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  จ านวน  
๗๐๐  คน 
 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ได้พบครู 
ที่ปรึกษา 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)      รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                    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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  นักเรียนนักศึกษากล้าขอค าปรึกษาจากครูท่ีปรึกษามากข้ึน 
 ๙.๒  นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ-  พอประมาณกับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 
    -  พอประมาณกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระยะเวลาท่ีก าหนด) 
    -  พอประมาณกับวัสดุท่ีมีอยู่แล้ว 
 ๒.  ความมีเหตุผล    - นักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรมจากครูท่ีปรึกษา 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน    - นักเรียนนักศึกษามีท่ีพึ่ง ได้ปรึกษาพบปะพูดคุยกับครูท่ีปรึกษา 
๒  เง่ือนไข  
 ๑.  ความรู้    -  ความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน 
    -  ความรู้ท่ีครูได้ท าการอบรมในแต่ละครั้งท่ีพบกัน 
 ๒.  คุณธรรม    -  ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ท างานร่วมกับผู้อื่น ความเสียสละ ภาวะผู้น า 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๗๓   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     - การวางแผน และความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 ๒.  เศรษฐกิจ    - เมื่อนักเรียนมีความสามารถบริหารจัดการได้ดี ท าให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและ
ประเทศมั่นคง 
 ๓.  วัฒนธรรม    - เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
    - สร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่มกันท่ีเป็นระบบระเบียบสืบทอด 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ร่วมกัน 
    - ความพอเพียงจะไม่ท าให้เกิดการเบียดเบียนส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา   
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  แบบสัมภาษณ์ 
  ๑๑.๒  แบบสอบถาม 
  ๑๑.๓  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๔  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ              เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              ผู้พิจารณาโครงการ 
      ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
 
 

              ลงช่ือ................................................................
              ( นายสมเกียรต ิ ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๗๔   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๒9..... 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายยุทธนา   ทรัพย์ประเสริฐ    
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     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  
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  มีการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวน
มากซึ่งพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถ่ินชุมชนและสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน  เพราะฉะน้ันเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึง
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไปพร้อมกับนักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม อันจะเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาใหม่ด้วยการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และ
ประชุมผู้ปกครอง ดังกล่าว   
๕.วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานกฎระเบียบและระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ  
 ๕.๒  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ท าความรู้จักกับผู้บริหารบุคลากรหน่วยงานของวิทยาลัยฯ ท่ี
ต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระยะแรก 
 ๕.๓  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักศึกษาในความปกครอง 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวน ๕๕๐ คน 
  ๖.๑.๒   ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา   
 ๖.๒  เชิงคณุภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้ปรับตัวก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน 
  ๖.๒.๒  นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบกฎระเบียบและการขอใช้บริการจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ได้อย่างถูกต้องและถูกข้ันตอน 

๖.๒.๓ ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาได้เรียนจน
ประสบความส าเร็จได้ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๗๕   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 

- ประชาชนผู้เข้าใช้
บริการ 

นักเรียน 
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้  
                งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .....................................  บาท 
 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีการเตรียมตัวเตรียมใจท่ีดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน 
 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานของวิทยาลัยฯอย่างถูกต้อง 
 ๙.๓ นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ได้ 
 ๙.๔  ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาในความปกครองได้ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ   - พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 
 ๒.  ความมีเหตุผล       -  เพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษา 

๓.  มีภูมิคุ้มกัน             -  ใช้หลักธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้        -  นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ๒.  คุณธรรม       -  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๗๖   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม        -  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
 ๒.  เศรษฐกิจ          - เกิดเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา 

๓.  วัฒนธรรม       -  เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน  
 ๔.  สิ่งแวดล้อม        -  สถานศึกษามีการจัดงานเป็นระบบ 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ)            (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ               เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              ผู้พิจารณาโครงการ 
                ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
 
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๗๗   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.30..... 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน/เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ    
       หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     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  
 ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาท่ีต้องเร่งป้องกันและ
แก้ไข  ทางวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงปัญหาการออกกลางคัน จ าเป็นต้องหามาตรการเพื่อเข้ามาลดปัญหาเหล่านี้ด้วย
การต้องรู้จักผู้เรียน สภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของผู้เรียนแล้วน าข้อมูลท่ีได้ทราบมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติ
ผู้เรียน  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  อีกท้ังยังสามารถน ามาแก้ปัญหา การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
ตลอดจนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาท่ีมีปัญหาให้ได้ผล โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะครอบครัวของนักศึกษา นอกจากนี้การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องก็มีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้การให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมและเศรษฐกิจของนักศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักศึกษาและผู้ปกครอง 
๕.๒  เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตในสภาพจริง ของนักศึกษา  
๕.๓  เพื่อการจัดท าแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลของผู้เรียนทุกระดับช้ันปี 
๕.๔  เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๕  เพื่อทราบปัญหาความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของนักเรียนนักศึกษา น ามาแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริม 

ได้อย่างถูกวิธี 
๕.๖  ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด  จ านวน  ๗๑๖ คน 
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๒๗๘   

 

 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
                   ๖.๒.๑ นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ๖.๒.๒ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไข ท าให้ปัญหาในด้านต่างๆ ของนักศึกษาน้อยลง 
  ๖.๒.๓  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  จ านวน  
๗๐๐  คน 
 

ครูออกเย่ียม
บ้านนักเรียน 
นักศึกษา 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)    รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๙.๑ นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
 ๙.๒ ปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษาลดลง 
 ๙.๓ ทราบข้อมูลความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา 
 ๙.๔ ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียน 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ   พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 
 ๒.  ความมีเหตุผล ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขท าให้ปัญหาในด้านต่างๆ ของ
นักศึกษาน้อยลง 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการออก
กลางคัน 
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๒๗๙   

 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้    ได้รับทราบข้อมูลและความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม    เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักศึกษาและผู้ปกครอง 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม    นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
 ๒.  เศรษฐกิจ    วิทยาลัยฯทราบปัญหาและช่วยแก้ไขท าให้ปัญหาในด้านต่างๆ ของนักศึกษา 
 ๓.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม     สถานศึกษา  มีการจัดงานเป็นระบบ 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          ผู้พิจารณาโครงการ 
               ผลการพิจารณา    อนุมัติ   ไม่อนุมติั 
 
       
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๘๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๓1..... 

โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ    
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี ๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓    ด้านท่ี   ๓.๓ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑     
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี      ด้านท่ี   ๑.๑ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓ 
 ๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  -    แผนท่ี   - 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพคนในสังคม ส่ิงส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป  วิทยาการท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท าให้ครูต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  ให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้  เพื่อ
เป็นครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 งานครูท่ีปรึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีจึงจัดให้มี
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพื่อให้ครูผู้สอนสอนผู้เป็นท่ีน่าศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน  เพื่อนครูและ
สังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน
อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์  โดยนักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี  หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ  และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้าง
ค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ท าความดีต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 
      ๕.๑ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
      ๕.๒ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์ 
      ๕.๓  เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ”  
      ๕.๔  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของครูและเด็กให้ท าความดี 
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๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 
 ๖.๑.๑   ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน ๓๕  คน 
  ๖.๑.๒   นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด  จ านวน  ๗๐๐  คน 
๖.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๖.๒.๑ ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษา   
 ๖.๒.๒  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.)  จ านวน  ๖๐๐  คน 
 ๖.๒.๓  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  จ านวน  ๑๐๐  คน 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

ครูผู้สอนวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 
ได้รับการคัดเลือกจาก
นักเรียน นักศึกษาให้ได้
เป็นครูดีในดวงใน 
 

ครู และ
นักเรียน 
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)     รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ 
 ๙.๒  มีครูเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ-  พอประมาณกับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 
    -  พอประมาณกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระยะเวลาท่ีก าหนด) 
    -  พอประมาณกับวัสดุท่ีมีอยู่แล้ว 
 ๒.  ความมีเหตุผล    -  มีครูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน       - นักเรียนนักศึกษามีท่ีพึ่ง ได้ปรึกษาพบปะพูดคุยกับครูผู้สอน 
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๒  เง่ือนไข  
 ๑.  ความรู้    -  ความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น 
    -  ความรู้ท่ีครูมีน ามาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม    -  ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ท างานร่วมกับผู้อื่น ความเสียสละ ภาวะผู้น า 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     - การวางแผน และความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 ๒.  เศรษฐกิจ    - เมื่อนักเรียนมีความสามารถบริหารจัดการได้ดี ท าให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและ
ประเทศมั่นคง 
 ๓.  วัฒนธรรม    - เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
    - สร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่มกันท่ีเป็นระบบระเบียบสืบทอด 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ร่วมกัน 
    - ความพอเพียงจะไม่ท าให้เกิดการเบียดเบียนส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา   
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
        หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
           ผู้เสนอโครงการ              เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              ผู้พิจารณาโครงการ 
      ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 
       
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๓2..... 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจ าปี 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์  วงษ์มิตร  
      หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี    ๑  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๔ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๓  
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๑  
 ๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ได้จัดท าโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  ส าหรับนักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญในการรักษาสุขภาพ  และเฝ้าระวังในการเกิดโรค  ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ   
ให้นักเรียนนักศึกษามีร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรงพร้อมในการเรียน ก็จะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   
 ๕.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการดูแลสุขภาพท่ีดีและท่ัวถึง 
 ๕.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ๕๕๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
  ๖.๒.๒ เพื่อป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากโรคภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   (โปรดระบุช่วงเวลาท่ีชัดเจน) 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี 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
นักศึกษา
ทุกคนมี
สุขภาพที่
ดี 

นักเรียน
นักศึกษา
ทุกคน
ได้รับการ
ตรวจ
สุขภาพ
ประจ าปี 
๕๕๐ คน 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพัน
ธ์แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการตรวจ
สุขภาพ
ประจ าปี 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน) รายได้สถานศึกษา  

 งบด าเนินงาน       งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ………………………………… บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 
 ๙.๒ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ   พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้รับ 
 ๒.  ความมีเหตุผล     นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน   ได้รับรู้ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้      เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีท้ังทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
 ๒.  คุณธรรม   เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจตนเองในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา 
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๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     สังคม คือ กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านาน จนมีความรู้สึกว่า
เป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี         และวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน บรรทัดฐาน     ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัย    ท้ังด้าน
กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 ๒.  เศรษฐกิจ    ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ 
 ๓.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีต่อสถานศึกษา 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกในการใช้ชีวิตร่วมกันในสถานศึกษา 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ๑๑.๒   ผลการตรวจวิเคราะห์จากการตรวจสุขภาพ 
 ๑๑.๓   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................              ลงช่ือ..........................................ผู้ขออนมุัติ  
        (นายวสุรัตน์  วงษ์มิตร)              (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
             ผู้เสนอโครงการ       เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
             ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
 
          ลงช่ือ....................................................  
              (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๓3..... 

โครงการสวัสดิการพยาบาล 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร  
      หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี    ๑  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๔ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๓  
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๓ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๑  
 ๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุ
เวชภัณฑ์ใช้ในงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีจ านวนน้อยกับนักเรียนนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากขึ้น เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของห้องพยาบาลและอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเป็นการให้บริการแก่
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียนนักศึกษา  
 ๕.๒  เพื่อให้มีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
๕๕๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการอย่างเพียงพอ 
  ๖.๒.๒ มีเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาท่ีชัดเจน) 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี 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 

 
มี

เวชภัณฑ์ 
ที่มี

คุณภาพ
และได้

มาตรฐาน 

นักเรียน
นักศึกษา

ของ
วิทยาลัย
สารพัด

ช่าง
ปราจีนบุรี 
๖๕๐ คน 

มี
เวชภัณฑ์
เพียงพอ
ต่อการใช้

งาน 
 

            

๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการจัดซื้อ 
และจ่ายแจก 

 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

 

            

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน     เงินงบประมาณ    รายได้สถานศึกษา  
              งบด าเนินงาน       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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ………………………………… บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑   มีเวชภัณฑ์พยาบาลเพียงพอต่อความต้องการ 
 ๙.๒   คณะผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าท่ี   นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ    พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้รับ 
           พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 

๒.  ความมีเหตุผล         เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีนักเรียน
นักศึกษาเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 

 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน      เป็นการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้      มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 ๒.  คุณธรรม   เป็นการช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษา 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     สังคม คือ กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านาน จนมีความรู้สึกว่า
เป็นพวกเดียวกันโดยมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน บรรทัดฐานทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  เกิดระเบียบวินัยท้ังด้านกาย ใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้นักเรียนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 ๒.  เศรษฐกิจ    มีความคิด ความรับผิดชอบ มีความมัธยัสถ์ในการใช้บริการ 
 ๓.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม    มีจิตส านึกท่ีดีต่อความรับผิดชอบตนเองในวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ๑๑.๒   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................       ลงช่ือ..........................................ผู้ขออนุมัติ  
        (นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)               (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
          ผู้เสนอโครงการ           เห็นสมควร      อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
 
          ลงช่ือ....................................................  
              (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                        ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๘๙   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๓4..... 

โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ าด่ืม 
๑.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร 
    หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี    ๒  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๕ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๓  
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๔ 
 ๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย  
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 อาหาร และน้ าด่ืม จัดเป็นส่ิงบริโภคท่ีมีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ยิ่งในช่วงวัยรุ่น หรือวัย
เรียน ท่ีร่างกายมีความเจริญเติบโต อีกท้ังพัฒนาการทางด้านสมองก็เป็นช่วงท่ีต้องการการเสริมสร้าง และการ
บ ารุง ด้วยโภชการทางด้านอาหาร จึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการเลือกบริโภคอาหารและน้ าด่ืม ท่ีสะอาด 
ปราศจากเช้ือโรค ซึ่งสถานท่ี บริเวณท่ีใช้ในการประกอบอาหารก็จัดว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะส่งผลให้
อาหาร และน้ าด่ืมนั้นมีความสะอาด ปลอดภัยตามหลักทางด้านสาธารณูปโภค 
  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสะอาดแก่สถานท่ี และเครื่องกรองน้ าด่ืม อีกท้ังยั งเป็นการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ และสถานท่ีในการประกอบอาหาร ท่ีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใช้บริการอยู่
สม่ าเสมอทุกวัน ให้มีความปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐานด้านสาธารณูปโภค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการจัดด าเนินโครงการสวัสดิการโรงอาหาร ร้านค้า และน้ าด่ืม
ขึ้น เพื่อท าการซ่อมบ ารุงอาคารโรงอาหารและการท าความสะอาด ตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ าด่ืมทุกตัว
ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งค านึงถึงการก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี   
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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๕. วัตถุประสงค์  
๕.๑ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีสะอาด ปลอดภัย 

     ๕.๒ เพื่อเป็นการซ่อมบ ารุง และตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ า และอาคารโรงอาหาร เพื่อการ
ปรับปรุง 

๕.๓ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านที ่๒  
 ๕.๔ เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๕ 
 ๕.๕ เพื่อให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้อ   ๓  
 ๕.๖ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานท่ี ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕.๗ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๕.๘ เพื่อให้รสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียงด้านท่ี  ๔ 
 ๕.๙ เพื่อให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย  

๕.๑๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ     

๖.๑.๑ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ใช้อาคารโรงอาหารและเครื่องกรองน้ าด่ืม ท่ีสะอาด 
ปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ 

 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรได้ใช้อาคารโรงอาหาร และเครื่องกรองน้ าด่ืมท่ี
สะอาด ปลอดภัย 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
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 

 
 
 

มี วัสดุ
ครุภัณฑ์ 

ที่มี
คุณภาพ
และได้

มาตรฐาน 

 
นักเรียน
นักศึกษา

ของ
วิทยาลัย

สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
๖๕๐ คน 
มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

            

๗.๒ แต่งตั้งค าสั่ง
กรรมการ 

 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

 

            

๗.๔ ด าเนินการจัด
ปรับปรุง พัฒนา 

 

            

๗.๕ ประเมินผลและ
สรุปผล 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๙๑   

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ    รายได้  
               ด าเนินงาน           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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .....................................   บาท 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้สถานท่ีโรงอาหาร ร้านค้า และเครื่องกรองน้ าด่ืมท่ีสะอาด 

ปลอดภัย 
 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ท่ีมีการปรับปรุง ซ่อมแซม  
ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

๙.๓ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการดูแลใส่ใจ ด้านความสะอาด ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค 
บริโภค 
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓ ห่วง 

 ๑.   ความพอประมาณ -  พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    -  พอประมาณกับงบประมาณ 
    -  พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 ๒.   ความมีเหตุผล      - มีการวางแผนการท างาน 
 ๓.   มีภูมิคุ้มกัน        - นักเรียน  นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

๒ เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  -  การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมไทย 
    -  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 ๒.  คุณธรรม  - มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 

๔ มิติ 
 ๑.  สังคม  - การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
 ๒.  เศรษฐกิจ  - เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 ๓.  วัฒนธรรม  - เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๑   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๒   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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     ลงช่ือ........................................      ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
      (นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)         (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
 หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
            ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
      ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๓5..... 

โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี 
๑.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร 
     หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี    ๒  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๕ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๕ 
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๑  
 ๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งภายในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา  
 ดังน้ันเพื่อเป็นการรองรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา จึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี
การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างต่อไป  
๕. วัตถุประสงค์  

๕.๑ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
     ๕.๒ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
     ๕.๓ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

๕.๔ เพื่อพัฒนาใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านที่    ๒  
 ๕.๕ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๕ 
 ๕.๖ เพื่อพัฒนาให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ข้อ   ๕ 
 ๕.๗ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕.๘ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๕.๙ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียงด้านท่ี  ๑  
 ๕.๑๐ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรยีนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
 ๕.๑๑ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๒๙๔   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ     

๖.๑.๑ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ทุกแผนก ทุกช้ันปี 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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
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 

 
มีการ
ประกัน
อุบัติเหตุหมู่ 
แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
และ
บุคลากร 
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 

นักเรียน
นักศึกษา

ของ
วิทยาลัย

สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
๖๕๐ คน 
ได้รับการ
คุ้มครอง

จากประกัน
อุบัติเหตุหมู่ 

            

๗.๒ แต่งตัง้ค าสั่ง
กรรมการ 
 

   
 

         

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 
 

            

๗.๔ ด าเนินการจัดท า
ประกันอุบัติเหตุหมู่ 
 

            

๗.๕ ประเมินผลและ
สรุปผล 
 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินเงินงบประมาณ รายได้  
          ด าเนินงาน      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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ คณะ 

 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ 
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตนเอง 
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๒๙๕   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓ ห่วง 

 ๑.   ความพอประมาณ พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    พอประมาณกับงบประมาณ 
    พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 ๒.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 ๓.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุหมู่ 

๒ เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  สิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ 
    การดูแลตัวเอง เพื่อลดอุบัติเหตุ 
 ๒.  คุณธรรม  มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 

๔ มิติ 
 ๑.  สังคม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
 ๒.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 ๓.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๒   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 ลงช่ือ........................................       ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
      (นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)             (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
 หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
            ผู้เสนอโครงการ                 เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนุมติั 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
             ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมติั 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๙๖   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๓6..... 

โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
๑.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร  
    หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี    ๓  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๕ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๕ 
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๑  
 ๗ . โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี : สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ท่ีผลักดันเรื่องการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยเป็น “วาระ
แห่งชาติ” การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นหนึ่งในนโยบาย เป็นเรื่องการควรสร้างจิตส านึกแก่ ทุกเพศ 
ทุกวัย ในประเทศชาติ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับนโยบายดังกล่าว ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก จากภายในวิทยาลัยฯ สู่สังคมภายนอก 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในด้านการก าจัดขยะต่อไป  
 

๕. วัตถุประสงค์  
๕.๑ เพื่อใหบุ้คลากร นักเรียน นักศึกษา เกิดลักษณะนิสัยลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

     ๕.๒ เพื่อเป็นลดปัญหาขยะพลาสติกภายในวิทยาลัยฯ 
๕.๓ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านที ่   ๒  

 ๕.๔ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานท่ี ๒  ด้านท่ี ๒.๕ 
 ๕.๕ เพื่อพัฒนาให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้อ   ๕ 
 ๕.๖ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน ๒ ด้านท่ี ๔ 
 ๕.๗ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
 ๕.๘ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียงด้านท่ี  ๑  
 ๕.๙ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
 ๕.๑๐ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑ แผนท่ี ๑.๑ 
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๒๙๗   

 

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ     

๖.๑.๑ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ทุกแผนก ทุกช้ันปี ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก  
       ร้อยละ ๘๐ 

 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ทุกคนลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วดั
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 

 
มีลดการ
ใช้
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก
ของ
นักเรียน 
นักศึกษา 
และ
บุคลากร 
วิทยาลัย
สารพัด
ช่าง
ปราจีนบุรี 

นักเรียน
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย
สารพัด
ช่าง
ปราจีนบุรี 
ร้อยละ 
๘๐ ลด
การใช้
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก 
 

            

๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 
 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 
 

            

๗.๔ ด าเนินการ
รณรงค์ลดการ
ใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติก 
 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 
 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน เงินงบประมาณ     รายได้  
           งบด าเนินงาน        งบเงินอุดหนนุ (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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ ถวัจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เกิดความตะหนักถึงผลเสียของผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
๙.๓ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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๒๙๘   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓ ห่วง 

 ๑.   ความพอประมาณ พอประมาณ  กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินการ 
    พอประมาณกับงบประมาณ 
    พอประมาณกับเวลาตามก าหนด 
 ๒.   ความมีเหตุผล      มีการวางแผนการท างาน 
 ๓.   มีภูมิคุ้มกัน        นักเรียน  นักศึกษาใช้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า 

๒ เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้  ประโยชน์และโทษของพลาสติก 
    การรณรงค์ลดการให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 ๒.  คุณธรรม  มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 

๔ มิติ 
 ๑.  สังคม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
 ๒.  เศรษฐกิจ  เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 ๓.  วัฒนธรรม  เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  สิ่งแวดล้อม  เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑   ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๒   รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
   ลงช่ือ........................................       ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
      (นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน) 
 หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
            ผู้เสนอโครงการ       เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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๒๙๙   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๓7..... 

โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

๑. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเสรี  เสนชู    
        หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๙,๑๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑       
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๓  ด้านท่ี ๓.๑ , ๓.๒  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ , ด้านท่ี ๔ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓  
 ๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  
รับผิดชอบ  มีวินัย 
  ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑  แผนท่ี  ๑.๑  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเร่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ในด้านทักษะวิชาชีพ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ จึงจัดโครงการอาชีวะศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการให้บริการ
แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ  โดยมุ่งเน้นเพื่อออกให้บริการประชาชนในเทศกาลปีใหม ่
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน
วิชาชีพ 
 ๕.๒ เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
 ๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  มีประชาชนเข้ารับการบริการจ านวนไม่ต่ ากว่า   ๒๐๐   คน 
  ๖.๑.๒  มีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า     ๑๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
  ๖.๒.๒. ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ     
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๓๐๐   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 

- ประชาชนผู้เข้าใช้
บริการ 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ 
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)    รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                   งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ  งบตามนโยบาย สอศ. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............- ............บาท   ได้แก่ 
 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ............-............ บาท    
 ๘.๒    หมวดค่าใช้สอย   ............-............ บาท 
 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    ............-............ บาท    
 ๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ............-............ บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้การบริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
  ๙.๒ ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ 
  ๙.๓ นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา  จิตบริการ   
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ -  พอประมาณกับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 
    -  พอประมาณกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระยะเวลาท่ีก าหนด) 
    -  พอประมาณกับวัสดุท่ีมีอยู่แล้ว 
 ๒.  ความมีเหตุผล    - นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในการเรียน 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน       - นักเรียนมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
๒  เง่ือนไข  
 ๑.  ความรู้    -  ความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น 
    -  น าความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ไปแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
 ๒.  คุณธรรม    -  ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ท างานร่วมกับผู้อื่น ความเสียสละ ภาวะผู้น า 
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๓๐๑   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม     - การวางแผน และความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 ๒.  เศรษฐกิจ    - เมื่อนักเรียนมีความสามารถบริหารจัดการได้ดี ท าให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและ
ประเทศมั่นคง 
 ๓.  วัฒนธรรม    - เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
    - สร้างวัฒนธรรมการอยู่รว่มกันท่ีเป็นระบบระเบียบสืบทอด 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ร่วมกัน 
    - ความพอเพียงจะไม่ท าให้เกิดการเบียดเบียนส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา  
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................................           ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
               (นายเสรี  เสนชู)                            (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ               เห็นสมควร     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร  )                   ( นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ              รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
                ผู้พิจารณาโครงการ 
                ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
       
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๐๒   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๓8..... 

โครงการอาชีวะอาสา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเสรี   เสนชู    
        หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๙,๑๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑       
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๓  ด้านท่ี ๓.๑ , ๓.๒  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ , ด้านท่ี ๔ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓  
 ๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  
รับผิดชอบ  มีวินัย 
  ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑  แผนท่ี  ๑.๑  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
ด าเนินโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  ตามโครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ออกให้บริการประชาชนในเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ   
 วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดท าโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนขึ้น  โดยการจัดครูและนักศึกษาแผนก
ช่างยนต์ท่ีมีความเช่ียวชาญคอยให้บริการซ่อมยานพาหนะท่ีใช้เดินทาง   และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ตามจุดส าคัญในจังหวัดปราจีนบุรี  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อให้บริการซ่อมยานพาหนะให้กับประชาชนท่ีเดินทางในเทศกาลสงกรานต์  
 ๕.๒  เพื่อคอยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีเดินทางในเทศกาลสงกรานต์  
 ๕.๓  เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  มีประชาชนเข้ารับการบริการจ านวนไม่ต่ ากว่า   ๒๐๐   คน 
  ๖.๑.๒  มีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า    ๑๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  บริการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  ๖.๒.๒  บริการซ่อมยานพาหนะให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๐๓   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 

- ประชาชนผู้เข้าใช้
บริการ 

นักเรียน 
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๗๐  

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๕ ติดตามผลและ 
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     เงินงบประมาณ (ระยะสั้น)    รายได้สถานศึกษา  
                   งบด าเนินงาน                 งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ  งบตามนโยบาย สอศ. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............-............   บาท   ได้แก่ 
 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ............-............ บาท    
 ๘.๒    หมวดค่าใช้สอย   ............-............ บาท 
 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    ............-............ บาท    
 ๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ............-............ บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๙.๒  ประชาชนท่ีเข้ารับบริการมียานพาหนะท่ีใช้เดินทางได้ปลอดภัย 
 ๙.๓  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของวิทยาลัยฯ  ในแต่ละโครงการ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
           - พอประมาณกับงบประมาณ  
           -  พอประมาณกับเวลา  (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล      -  เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน 
                    -  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน             -  ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
                           -  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้       -  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จริง 
 ๒.  คุณธรรม       -  นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ 
         -  นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น  



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๐๔   

 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม        -  เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๒.  เศรษฐกิจ         - ประชาชนลดค่าใช้จ่าย 
              -  สามารถน าของท่ีเสียช ารุดกลับมาใช้ใหม่ 
 ๓.  วัฒนธรรม       -  เกิดความรักความสามัคคี  
         -  เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม        -  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีอาชีพอยู่ดีมีสุข 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................................          ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
               (นายเสรี  เสนชู)                           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ           ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร  )                    ( นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
                  ผู้พิจารณาโครงการ 
         ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๐๕   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๓9..... 

 

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix  It  Center) 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเสรี  เสนชู  
   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๙ , ๑๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑       
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๓  ด้านท่ี ๓.๑ , ๓.๒  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ , ด้านท่ี ๔ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓  
 ๗. โครงการโรงเรียนสอดคลอ้งคุณธรรมอัตลกัษณ์คณุธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  รับผิดชอบ มี
วินัย 
  ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑  แผนท่ี  ๑.๑  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix  It  Center) โดย
ให้สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน  ให้รู้
วิธีการใช้  การดูแลรักษาสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ท่ีได้รับความเสียหาย  ดังนั้น
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในระยะท่ี  ๑  และ ๒  จึงด าเนินการปรับรูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It  Center)ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน  
รวมท้ังการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ  และการสร้าง
เครือข่ายช่างชุมชน  ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน 
  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย  ถ่ายทอด
ความรู้  โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 
  ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในเขต
พื้นท่ี จังหวัดปราจีนบุรี 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๐๖   

 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑  ผลต่อประชาชน 

๕.๑.๑  ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้  ให้แก่ประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้  การดูแล รักษา และ
พัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  
เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  
ท่ีได้รับความเสียหาย 

๕.๑.๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้   
๕.๑.๓  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการ

ประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
๕.๑.๔  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ีน ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ

อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
๕.๒  ผลต่อนักเรียน  นักศึกษา   

๕.๒.๑  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน 

๕.๒.๒ สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๕.๓  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
๕.๓.๑  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น  และการยืดอายุการ

ใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร  ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
๕.๓.๒  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า 
๕.๓.๓  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีม

ช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ในการให้บริการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  เครื่องมือเครื่องจักร  ท่ีใช้ใน
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจ า  เทศบาล/อบต. ตามจ านวนท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๖.๑.๒  พื้นท่ีออกให้บริการซ่อมสร้าง  ตามจ านวนท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖.๑.๓  เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน  จ านวน  ๔๐๐  รายการ 
 ๖.๑.๔  ช่างชุมชน  จ านวน  ๕  คน 
 ๖.๑.๕  ประชาชนผู้รับบริการ  จ านวน  ๒๐๐ คน 
 ๖.๑.๖  นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์  จ านวน ๔๐ คน 
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๓๐๗   

 

๖.๒  เชิงคุณภาพ  
 ๖.๒.๑  ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 
 ๖.๒.๒  ประชาชนมีความรู้ในการใช้  การดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
 ๖.๒.๓  ช่างชุมชนท่ีได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ  และขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ 
 ๖.๒.๔  ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้าง
มูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
สินค้าเบ้ืองต้น 
 ๖.๒.๕  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  มีทักษะ  ประสบการณ์  และความเช่ือมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
 ๖.๒.๖  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา
ให้มีความสามารถ  มีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นักเรียน 
นักศึกษา   

จ านวน  ๔๐   
คน 

ประชาชนที่ได้รับ
การบริหาร 

จ านวน ๒๐๐ 
คน 

ผู้เข้าใช้บริการ
เกิดความพึง
พอใจร้อยละ 

๗๐ 

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ        รายได้สถานศึกษา  
    งบ         ด าเนินงาน              งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ......งบประมาณ สอศ..... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น............-............บาท   ได้แก่ 
 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ............-............. บาท    
 ๘.๒    หมวดค่าใช้สอย   ............- ............. บาท 
 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    ............- ............ บาท    
 ๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ............-............. บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๓๐๘   

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ช่างชุมชน  ๕  คน  ประชาชนผู้รับบริการ ๒๐๐  คน ในเขตพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จังหวัด

ปราจีนบุรี  ได้รับความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้  การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ต่ ากว่า  ๔๐๐  รายการ  และสร้างมูลค่าเพิ่ม  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้
เทคโนโลยี  และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า  ๑  รายการ 

๙.๒  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๙.๓  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔๐ คน มีความรู้ ทักษะ  

ประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพ 
๙.๔  ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 

  ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
              -  พอประมาณกับงบประมาณ  
         -  พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
  ๒.  ความมีเหตุผล      -  เพ่ือให้บริการประชาชนตามชุมชน 
                              -  เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษา 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน          -  ใช้ของอย่างคุ้มค่า 

                -  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้       -  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จรงิ 
  ๒.  คุณธรรม       -  นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ 
          -  นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น  
๔  มิติ 

  ๑.  สังคม        -  เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีทาง 
ในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๒.  เศรษฐกิจ        - ประชาชนลดค่าใช้จ่าย 

   - สามารถน าของที่เสียช ารุดกลับมาใช้ใหม่ 
  ๓.  วัฒนธรรม   -  เกิดความรักความสามัคคี  
                     -  เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม     -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรู้สึกรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๓๐๙   

 

 
 
ลงช่ือ..........................................................      ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
               (นายเสรี  เสนชู)                        (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ                  เห็นสมควร     อนุมัติ           ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ      ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร  )               ( นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
             ผู้พิจารณาโครงการ 
                  ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
 
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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๓๑๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.40..... 

โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเสรี  เสนชู    
    หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๙ , ๑๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑       
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๓  ด้านท่ี ๓.๑ , ๓.๒  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ , ด้านท่ี ๔ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓  
 ๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มี
วินัย 
  ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑  แผนท่ี  ๑.๑ 
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้มีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ตามระดับช่วงช้ันปี และการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านต่าง ๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่อเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมด้านการเสียสละ การมีจิตอาสา ความสามัคคี ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน 
หน่วยงานภายนอก  ฝ่ายวิชาการ  จึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และแสดงศักยภาพนักเรียน นักศึกษา 
๕.  วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม 
 ๕.๒  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ รักชุมชน และมีจิตอาสา 
 ๕.๓  เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชุน 
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๓๑๑   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ ประชาชนผู้รับบริการ  จ านวน  ๒๐๐ คน 
  ๖.๑.๒  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์  จ านวน ๒๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ  
 ๖.๒.๑  ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 
 ๖.๒.๒  ประชาชนมีความรู้ในการใช้  การดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
 ๖.๒.๓  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  มีทักษะ  ประสบการณ์  และความเช่ือมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
 ๖.๒.๔  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแกน่ักศึกษา
ให้มีความสามารถ  มีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพ่ื อขอ
อนุมัติ 

นักเรียน 
นักศึกษา   
จ านวน ๒๐ 
คน 
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริหาร 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

ผู้เข้าใช้
บริการเกิด
ความ 
พึงพอใจ 
ร้อยละ ๗๐ 

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงาน

ผล 
            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา  
    งบ         งบด าเนินงาน            งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน) 

        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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๓๑๒   

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ประชาชนผู้รับบริการ ๒๐๐  คน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี  ได้รับความรู้พัฒนาทักษะในการ
ใช้  การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  และได้รับการบริการซ่อมบ ารุงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๙.๒  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน  มีความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพ 

๙.๓  ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 

  ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
              -  พอประมาณกับงบประมาณ  
         -  พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
  ๒.  ความมีเหตุผล      -  เพ่ือให้บริการประชาชนตามชุมชน 
                              -  เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษา 
  ๓.  มีภูมิคุ้มกัน          -  ใช้ของอย่างคุ้มค่า 

                -  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้       -  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จรงิ 
  ๒.  คุณธรรม       -  นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ 
          -  นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น  
๔  มิติ 

  ๑.  สังคม       -  เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทาง
ในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๒.  เศรษฐกิจ        - ประชาชนลดค่าใช้จ่าย 

   - สามารถน าของที่เสียช ารุดกลับมาใช้ใหม่ 
  ๓.  วัฒนธรรม   -  เกิดความรักความสามัคคี  
                     -  เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม     -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรู้สึกรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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๓๑๓   

 

 
 
ลงช่ือ..........................................................        ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
               (นายเสรี  เสนชู)                         (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ               เห็นสมควร     อนุมัติ           ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร  )                   ( นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ            รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                   ผู้พิจารณาโครงการ 
                 ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
 
       

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๑๔   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔1..... 

โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเสรี  เสนชู   
   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๙,๑๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี   ๓.๑, ๓.๓, ๓.๗ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑       
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๓  ด้านท่ี ๓.๑ , ๓.๒  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ , ด้านท่ี ๔ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓  
 ๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  
รับผิดชอบ  มีวินัย 
  ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกจิกรรม อวท. เป้าหมายที่ ๑  แผนที่  ๑.๑  เป้าหมายที ่ ๒  แผนที่ ๒.๓ 
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีวิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรระยะส้ัน  เช่น 

อุตสาหกรรม  พณิชกรรม  คหกรรม  เป็นต้น  จึงท าให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดท าโครงการ
แก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ เพื่อเป็นการน าให้ความรู้ถ่ายทอดแก่ประชาชนในแหล่งชุมชน 
รวมท้ังนักเรียน  นักศึกษา  หรือบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับความรู้ด้านอาชีพให้หลากหลายมากขึ้น และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
๕. วัตถุประสงค ์

๕.๑  เพื่อสอนอาชีพระยะส้ันท่ีหลากหลายอาชีพ 
 ๕.๒  เพื่อสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลายอาชีพ 
 ๕.๓  เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชนท่ีประสบความยากจน 
 ๕.๔  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปรู้จักวิทยาลัยฯ  มากขึ้น 
 ๕.๕  เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงคุณภาพ 

๖.๑.๑  ใหค้วามรู้ด้านทักษะวชิาชีพ ให้แก่กลุ่มประชาชนหลากหลายอาชีพ 
 ๖.๑.๒  ให้ประชาชนที่มฐีานะยากจนได้รับความรู้ในอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพได้ 
 ๖.๑.๓  เปน็การสร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่มฐีานะยากจนในแหลง่ชุมชน 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๑๕   

 

๖.๒ เชิงปริมาณ     
๖.๒.๑  เพื่อสอนอาชีพ เน้นทักษะ มากกว่า  ๑๐๘  อาชพี 

 ๖.๒.๒  มผีู้เรียนอาชพีประมาณ  ๒๐๐  คน   
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่

๑ 
ไตรมาสที ่

๒ 
ไตรมาสที ่

๓ 
ไตรมาสที ่

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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นักเรียน 
นักศึกษา   
จ านวน ๒๐ คน 
ประชาชนที่ได้รับ
การบริหาร 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

ผู้เข้าใช้บริการ
เกิดความ 
พึงพอใจ 
ร้อยละ ๗๐ 

            
๗.๒ ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
            

๗.๓ จัดท าตารางและก าหนดการ
ต่าง ๆ 

            

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ             
๗.๕ ติดตามผลและรายงานผล             
๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ             รายได้สถานศึกษา 
    งบ         งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................. บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เพื่อสอนอาชีพ ระยะส้ัน หลากหลายอาชีพ 
๙.๒  เพื่อสอนอาชีพ บุคคลหลากหลายอาชีพ 
๙.๓  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป รู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
๙.๔  เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน ท่ีขอความอนุเคราะห์ 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 

 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
          - พอประมาณกับงบประมาณ  
                   - พอประมาณกับเวลา  (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     -  เพื่อให้บริการประชาชนตามชุมชน 
                   -  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน         -  ใช้ของอย่างคุ้มค่า 

                 -  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๑๖   

 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้        -  นักเรียน นักศึกษา  ได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จริง 
  ๒.  คุณธรรม        -  นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบ 
                 -  นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น  
๔  มิติ 

 ๑.  สังคม        -  เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีทางในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๒.  เศรษฐกิจ         - ประชาชนลดค่าใช้จ่าย 

              - สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 
 ๓.  วัฒนธรรม        -  เกิดความรักความสามัคคี  
                  -  เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม       -  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีอาชีพอยู่ดีมีสุข 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................................        ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
               (นายเสรี  เสนชู)                          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ              เห็นสมควร     อนุมัติ           ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร  )                   ( นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
                 ผู้พิจารณาโครงการ 
           ผลการพิจารณา    อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
       
 

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๑๗   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔2..... 

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเสรี  เสนชู   
   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี   ๓ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๑  ด้านท่ี   ๑.๓ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๑       
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๑  ด้านท่ี ๑.๓   
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ , ด้านท่ี  ๒ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๓  
 ๗. โครงการโรงเรียนสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  
รับผิดชอบ  มีวินัย 
  ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี ๑  แผนท่ี  ๑.๑ เป้าหมายท่ี ๒ แผนท่ี ๒.๔ 
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เห็นปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรมีอัตรา

เพิ่มข้ึนมาโดยตลอด  เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพในกฎระเบียบวินัยจราจร  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีนโยบายให้
สถานศึกษา  จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย  ตามวินัยจราจรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีใช้
พาหนะในการเดินทางได้มีจิตส านึกในการขับขี่และเคารพกฎจราจรเพิ่มขึน้ 

๕. วัตถุประสงค ์
๕.๑  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการขับขี่  ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร 

 ๕.๒  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจราจร  มีมารยาทในการใช้รถ ใช้ถนน  
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงคุณภาพ 

๖.๑.๑  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามทีักษะในการขับข่ี  ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร 
 ๖.๑.๒  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจราจร  มีมารยาทในการใชร้ถ  ใช้ถนน 
๖.๒ เชิงปริมาณ     

๖.๒.๑  นกัเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  ๒๐๐  คน 
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๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

นักเรียน นักศึกษา   
จ านวน  ๒๐   คน 
ประชาชนที่ได้รับการ
บริหาร จ านวน ๒๐๐ 
คน 

ผู้เข้าใช้บริการ
เกิดความพึง
พอใจร้อยละ 
๗๐ 

            

๗.๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๗.๓ ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

            

๗.๔ จัดท าตารางและ
ก าหนดการต่าง ๆ 

            

๗.๕ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๖ ติดตามผลและ
รายงานผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ             รายได้สถานศึกษา 
    งบ         งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีทักษะในการขับข่ี  ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร 
๙.๒  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจราจร  มีมารยาทในการใช้รถ  ใช้ถนน 
๙.๓  เพื่อนักเรียน  นักศึกษาท่ีได้รับการอบรมขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจร  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ  ขับข่ี 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 

 ๑.  ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
       - พอประมาณกับงบประมาณ  
               - พอประมาณกับเวลา  (ตามก าหนด) 
 ๒.  ความมีเหตุผล     -  เพ่ือให้บริการประชาชนตามชุมชน 
                  -  เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน          -  ใช้ของอย่างคุ้มค่า 

                -  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
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๓๑๙   

 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้       -  มีทักษะในการขับข่ี  ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร 
        -  นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม 

๒.  คุณธรรม      -  นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ  มีความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติตนตาม   
                               กฎระเบียบช่วยเหลือผู้อื่น  

    -. นักเรียน  นักศึกษามีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสตัย์  สุจริต  มีวินัยต่อตนเองและส่วน
ร่วมในการร่วมกิจกรรม 

๔  มิติ 
 ๑.  สังคม      -  เป็นการช่วยเหลือสังคมหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทาง
ในการด ารงชีวิตร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๒.  เศรษฐกิจ           - ประชาชนลดค่าใช้จ่าย 

             - สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 
 ๓.  วัฒนธรรม          -  เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน  รู้หน้าท่ี 
                  -  เกิดความรัก ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม        -  ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย ฯ ขยายผลต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 

  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................................            ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
               (นายเสรี  เสนชู)                             (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
              ผู้เสนอโครงการ                   เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนมุัติ  
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ         ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร  )                    ( นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ              รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 ผู้พิจารณาโครงการ 
         ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
 
       

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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๓๒๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔3..... 

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์  
       หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย: สอศ. ข้อท่ี  ๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๒   ด้านท่ี   ๑ - ๔ 
 ๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ ๑  

๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๑  ด้านท่ี  ๒ 
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านท่ี   ๒ 
 ๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี   ๑ 
 ๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ รับผิดชอบ มีวัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี  ๒  แผนท่ี   ๒.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

นักเรียนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตท่ียึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลาย ๆ เรื่อง 
รวมท้ังการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบท่ี
แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับสายการเรียนท่ีตนเลือก ท้ังเนื้อหาสาระการเรียน สายอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา
ภายหลัง เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนท่ีไม่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ท้ังไม่สามารถศึกษาได้จน
จบหลักสูตร หรือไม่สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวใน
การศึกษาการศึกษาท่ีพึงประสงค์ในอนาคต   

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนจะต้องได้รับข้อมูล จากครู  ครูจะต้องแนะแนวข้อมูลท่ีถูกต้อง ด้าน
วิชาชีพท่ีเป็นไปได้แก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใดเหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
ดังนั้นงานแนะแนวจึงได้ด าเนินโครงการแนะแนวสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    
๕. วัตถุประสงค์ 
       ๕.๑  เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกต้อง ส าหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาท่ีใกล้ส าเร็จการศึกษา 
และผู้สนใจท่ัวไป 

๕.๒ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

    ตอนปลาย หรือในระดับท่ีต้องการเรียน 
๕.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ท่ัวไป 
๕.๔ เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน  นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างให้มากขึ้น 
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๓๒๑   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษาอย่างน้อย  ร้อยละ ๗๐  ของเขตพื้นท่ีในจังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

  ๖.๑.๒  เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีให้มาก
ขึ้น๑๐%  
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ เป็นการปรับภาพลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีให้ข้อมูลการ 
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพของวิทยาลัยฯ แก่นักเรียน และผู้สนใจภายในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบ 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลผลิต 
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี 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 - สร้าง
ภาพ 
ลักษณ์
ของ
องค์กร 

- ปริมาณ
ผู้เรียน 
ที่
เพิ่มขึ้น 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชุม /
วางแผน /
ประสานงาน/ 
จัดท าสื่อแนะ
แนวฯ 

            

๗.๔ ด าเนินการ
ออก 
แนะแนว 

            

๗.๕ ประเมินผล/
สรุปผล 

            

๗.๖ รายงาน
ผู้บังคบับัญชา 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ   รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน      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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  - บาท 
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียน  และผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพท่ีถูกต้องของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
๙.๒  มีนักเรียนและผู้สนใจ เข้ามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ  ในวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมากขึ้น 
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๓๒๒   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุ 
 ๒.  ความมีเหตุผล  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องแก่ผู้สนใจ 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน    ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการของตนเองและ
    สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้    เส้นทางอาชีพ  ความต้องการของสถานประกอบการต่อสาขาวิชาชีพ  
 ๒.  คุณธรรม    ความรับผิดชอบต่อการเรียน 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม             นักเรียน นักศึกษามีเกิดค่านิยมท่ีถูกต้องในการเลือกเรียน ลดปัญหาการ
ว่างงาน 

            ๒.  เศรษฐกิจ           ระบบเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

 ๓.  วัฒนธรรม   ให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียน ในการประกอบอาชีพ 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมดุล 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๑ แบบสอบถาม 
๑๑.๒ แบบประเมินผลการให้บริการแนะแนวสัญจร 
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๓๒๓   

 

 
 
     ลงช่ือ......................................               ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
          (นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)    (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
       ผู้เสนอโครงการ      เห็นสมควร     อนุมัติ           ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ      ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ              รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
               ผู้พิจารณาโครงการ 
          ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
 
       

          ลงช่ือ................................................................
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๒๔   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔4..... 

โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์ 
       หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๒   ด้านท่ี   ๒.๑ – ๒.๔     
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๑ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๒ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๑ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  :  สุภาพ  

รับผิดชอบ   มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๒ แผนท่ี  ๒.๔ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการท่ีส าคัญของสถานศึกษา ในการเผยแพร่โฆษณา แถลงข่าว  
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ท้ังท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ก าลังด าเนินการ และจะด าเนินต่อไป เพื่อให้  
นักเรียน ประชาชน บุคคลท่ัวไปทราบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นับเป็นช่องทางท่ีดี ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ 
ของสถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา ดังนั้นการ  
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเชิงรุก จึงนับเป็นกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 
ตลอดจนเป็นแนวทางเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับสถานศึกษาได้ในท่ีสุด  

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯนั้น จึงเล็งเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าส่ือ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยสร้างความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลท้ังภายในและภายนอกได้ รับทราบข้อ มูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษาและมีผลต่อการ จูงใจให้ผู้มาเรียน
ในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีระหว่างผู้ท่ีเข้ามาติดต่อท่ีวิทยาลัยฯ ผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ  
 ๕.๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง
และสถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ  

๕.๓ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัยฯ 
๕.๔ เพื่อเป็นส่ือกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ัวไป 
๕.๕ เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีดี และกระตุ้นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา 
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๓๒๕   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐   

๖.๒  เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันให้แก่หน่วยงานต่าง ๆสร้างส่ือในการประชาสัมพันธ์ด้วย  

การใช้ส่ืออินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
              

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

              

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

              

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

              

๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

              

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ        รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน            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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ น าเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๒ วิทยาลัยฯ เป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัวไปและสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และเอกชน 
 ๙.๓ เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อสังคมในวงกว้าง 
 ๙.๔ ประชาชนและผู้ปกครองในเขต เข้าใจวิธีด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตามหลักการ บริหารและ
จุดมุ่งหมายของวิทยาลัย ฯ ท าให้มีผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น 

๙.๕ กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ  
ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
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๓๒๖   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ   พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 

 ๒.  ความมีเหตุผล   เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วทิยาลัยฯ 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี   ใช้เหตุผลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

      มีเหตุผลในการท างานทุกงานกิจกรรม 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้    นักเรียนนักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ๒.  คุณธรรม    นักเรียนนักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม    เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  

๒.  เศรษฐกิจ    เกิดเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา 
๓.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน และช่วยเหลือกันและกัน 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม    สถานศึกษา มีการจัดงานเป็นระบบ 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ จากแบบสรุปผลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ  

๑๑.๒ จากแบบสอบถามความคิดเห็น / ทัศนคติ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลท่ัวไป 
 
 
     ลงช่ือ......................................               ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)            (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
            ผู้เสนอโครงการ                                 เห็นสมควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
   (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             ผู้พิจารณาโครงการ 
              ผลการพิจารณา     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ
     
 
 

            ลงช่ือ....................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๒๗   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....๓.๔5..... 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์ 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๒   ด้านท่ี   ๒.๑  
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๑ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๒ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๑ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  :  สุภาพ  

รับผิดชอบ   มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๒ แผนท่ี  ๒.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพผู้ส าเร็จ
การศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
๕.๒  เพื่อจัดท าเนียบรุ่นของนักศึกษา 
๕.๓  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

  ๕.๔  เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต่อไป 

๕.๕  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ท่ี ๒          
มาตรการท่ี ๒ 

๕.๖  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๗,๑.๘,๑.๙ 
๕.๗  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ด้านท่ี ๑,๓,๔   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒,๑๑,๑๔ 
๕.๘  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี  ๓ 
๕.๙  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ข้อ ๑๒) 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๒๘   

 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     ๖.๑  เชิงปริมาณ 
   ๖.๑.๑  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
   ๖.๑.๒  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 ๖.๑.๓  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 
     ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๑  ได้ทราบข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
   ๖.๒  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไป 

 ๖.๓   ให้ความช่วยเหลือกรณีว่างงานของนักศึกษา 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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  
สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
สถานศึกษา
กับนักศึกษา
ที่จบ
การศึกษาไป 

 
ได้ทราบ
ข้อมูล
นักศึกษาที่
ส าเร็จ
การศึกษา 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๗.๖ รายงาน
ผู้บังคบับัญชา 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ      รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๙.๒ ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการตลาดแรงงาน 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๒๙   

 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช ้
 ๒.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน    แนวทางป้องกันการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไม่ถูกต้อง 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้    ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม   การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๔  มิติ 
     ๑.  สังคม    วิทยาลัย ฯ และสถานประกอบการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ    วิทยาลัยฯ ทราบรายได้ของนักศึกษา 
 ๓.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษา  มีการจัดงานเป็นระบบ 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 

 
     ลงช่ือ......................................               ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
            ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ          ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
   (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ผู้พิจารณาโครงการ 
 

       ผลการพิจารณา   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ
     
 
            ลงช่ือ....................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๓๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี
โครงการที่.....๓.๔6..... 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุภัคจิรา  เกาะโพธิ์ 

   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านที่  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานที่  ๒   ด้านที ่  ๒.๑  
๓. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๑ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่  ๓   ด้านที่  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  ๒ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่  ๑ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณค์ุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบรุี  :  สุภาพ  รับผิดชอบ   มีวินัย 

 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายที่  ๒ แผนที่  ๒.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  นักเรียนนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  นั้นนอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ
และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการท างานเช่นการหางานการรับสมัครงานและการปรับปรุงตนเองให้
สอดคล้องกับวิชาชีพท่ีเรียนการปัจฉิมนิเทศจึงเป็นการให้ข้อมูลต่างๆดังกล่าวเบื้องต้นท่ีจะช่วยให้นักเรียน
นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อการท างานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการเลือกประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ 
      ๕ .๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและการคัดเลือกเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 
      ๕.๓ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป                          
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาประมาณ  ๒๕๐  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีเข้าใจวิธีการสมัครงานได้รับการคัดเลือกเข้า
ท างานในสถานประกอบการต่างๆได้ 
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                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๓๑   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 นักศึกษาที่
ส าเร็จ
การศึกษามี
บุคลิกภาพที่
ดีเข้าใจ
วิธีการสมัคร
งานได้รับ
การคัดเลือก
เข้าท างาน
ในสถาน
ประกอบการ
ต่างๆ 

นักศึกษา 
ที่ส าเร็จ
การศึกษา
ร้อยละ 
๑๐๐ 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

    
 

        

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

   
 

         

๗.๖ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

  
 

 
 

         

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน)   รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

๙.๒  นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการสมัครงาน         
ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง 
  ๙.๓ นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียนใบสมัครงานการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยตรง 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ     พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 
 ๒.  ความมีเหตุผล      เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓.  มีภูมิคุ้มกัน      แนวทางป้องกันการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไม่ถูกต้อง 
  ๒  เง่ือนไข 

 ๑.  ความรู้          ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม      การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
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๔  มิติ 
 ๑.  สังคม       วิทยาลัย ฯ และสถานประกอบการมีการแลกเปล่ียนข้อมูล 
      นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ๒.  เศรษฐกิจ       วิทยาลัยฯ  ทราบรายได้ของนักศึกษา 
 ๓.  วัฒนธรรม     เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม     สถานศึกษา  มีการจัดงานเป็นระบบ 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 
     ลงช่ือ......................................               ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
            ผู้เสนอโครงการ                               เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
   (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ผู้พิจารณาโครงการ 
             ผลการพิจารณา     อนุมัติ       ไม่อนุมัติ
     
 
            ลงช่ือ....................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔7..... 

     โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุภัคจิรา  เกาะโพธิ์ 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตาม นโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ.  ด้านท่ี  ๑ 

๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๖  ด้านท่ี   ๖.๑  
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ   ๑ 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  ๓   ด้านท่ี  ๓.๔ 
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี  ๑ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๓ 
๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  :  สุภาพ  

รับผิดชอบ   มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๒ แผนท่ี  ๒.๑ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  การผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น เป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้อง
ตระหนักถึง และเน้นควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รูปแบบ
ต่างๆ และส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ท่ีสถานศึกษาควรส่งเสริมอย่างยิ่ง คือ ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักศึกษาท่ีสถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจและส่งเสริมพร้อมกับพัฒนา นักศึกษาในด้านต่างๆ
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  ในการนี้ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของความมีคูณธรรม จริยธรรม จึง
ได้จัดท าโครงการ “คนดีมีรางวัล” ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเร้า และส่งเสริมการกระท าความดีของ นักศึกษา ท า
ให้นักศึกษามีแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจในการกระท าความดี ต้ังใจเรียน ขยันเรียน และเป็นคนดีของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
๕. วัตถุประสงค ์
    ๕.๑  เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความต้ังใจการท าความดีและต้ังใจเรียน
ขึ้น 

๕.๒  เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีท าความดีและเป็นการส่งเสริมให้
ร่วมกันท า  ความดี 
   

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ   
  ๖.๑.๑ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. , ปวส, (ภาคปกติ) ของวิทยาลัยฯ ท่ีกระท า
ความดีให้กับวิทยาลัยฯ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อมารับรางวัล จ านวน ๕๐ คน  
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๖.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑  นักเรียน นักศึกษาต้ังใจเรียนและท าความดีมากยิ่งขึ้น 

๖.๒.๒  นักเรียน นักศึกษามีขวัญก าลังใจท่ีจะกระท าความดีและต้ังใจเรียนมากยิ่งขึ้น 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 
นักศึกษา
ต้ังใจเรียน
และท า
ความดีมาก
ย่ิงขึ้น 

นักเรียน 
นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 
, ปวส, (ภาค
ปกติ) ของ
วิทยาลัยฯ ที่
กระท าความดี
ให้กับวิทยาลัย
ฯ สังคม 
ชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อ
มารับรางวัล 
จ านวน ๕๐ 
คน 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๗.๖ รายงาน
ผู้บังคบับัญชา 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     เงินงบประมาณ          รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน             งบเงนิอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ....................................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..............๑๕,๐๐๐..............บาท  ได้แก่ 
 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ..................................... บาท    

๘.๒    หมวดค่าใช้สอย   ............๑๕,๐๐๐.......... บาท 
 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    ..................................... บาท    

๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  นักเรียน นักศึกษามีความต้ังใจขยันเรียนและกระตือรือร้นท่ีจะกระท าความดีมากยิ่งขึ้น   
๙.๒  นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีคุณภาพ  คุณธรรม และ
จริยธรรม เป็นตัวอย่างท่ีดีกับรุ่นน้องและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต                                             

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงาน 

๒.  ความมีเหตุผล  เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความต้ังใจในการท า ความดี   
และต้ังใจเรียนมากย่ิงข้ึน 
 เพ่ือเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีท าความดีและเป็นการ   
ส่งเสริมให้ร่วมกันท าความดี 

 ๓.  มีภูมิคุ้มกัน  นักเรียน นักศึกษามีขวัญก าลังใจในการกระท าความดี 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๓๕   

 

๒  เง่ือนไข 
๑.  ความรู้  นักเรียน นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนศึกษาหาความรู้มากย่ิงข้ึน 

           ๒.  คุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของความมีคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน 
๔ มิติ 

  ๑.  สังคม  นักเรียน นักศึกษาสามารถวางตัวให้เป็นคนดีของสังคมได้ 
  ๒.  เศรษฐกิจ  นักเรียน นักศึกษาน าทุนการศึกษาท่ีได้รับใช้จ่ายอย่างประหยัด 
  ๓.  วัฒนธรรม  นักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ๔.  สิ่งแวดล้อม  นักเรียน นักศึกษาสามารถวางตัวให้เป็นคนดี เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑  ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒  รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 

 
ลงช่ือ...........................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
        (นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
            ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ          ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
   (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
      ผลการพิจารณา     อนุมัติ         ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

            ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๓๖   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔8..... 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา  พรหมมา    
      หัวหน้างานปกครอง 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.) 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 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 เป็นเยาวชนท่ีต้องการพัฒนาปลูกฝังจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ต้องฝึกให้มีระเบียบวินัย เพื่อเติบโตขึ้นอยู่ในสังคมท่ีดีจะได้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม ปรากฏว่าปัจจุบันนี้เยาวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว ขาดความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ฝึกตน
ให้อยู่ในระเบียบวินัย     

ทางงานปกครองจึงเห็นความส าคัญให้นักศึกษาได้ออกไปช่วยเหลือสังคม เช่น วัด โรงเรียน สถานท่ี
สาธารณะต่าง ๆ    โรงพยาบาล ชุมชน วิทยาลัย ฯลฯ ตามความเหมาะสม เพื่อลดปัญหาความเห็นแก่ตัว ปลูก
จิตส านึกในการท่ีเป็นเยาวชนท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ และกลับมาเป็นคนดีในอนาคต    

 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑  เพื่อเป็นการตักเตือนและสร้างพฤติกรรมที่ดีแก่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
๕.๒  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ลดพฤติกรรมก้าวร้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน 
๕.๓  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี 

  ๕.๔  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯและสงัคมอย่างเคร่งครัดและตรงต่อเวลา 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
           ๖.๑.๑นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐  คน๖.๒.๒  นักเรียน
นักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี 
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๓๓๗   

 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
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. 
๗.๑ เสนอโครงการ 

 
นักเรียน
นักศึกษา
ทั้งหมด ๗๐๐ 
คน 
 

นักเรียน
นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ดี
ขึ้นหลังเข้า
ร่วมร้อยละ 
๗๐ 
 

            

๗.๒ แต่งตั้งค าสั่ง
กรรมการ 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมดีขึ้น 
  ๙.๒  นักเรียนนักศึกษา ได้ปรับปรุงตนเอง  เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป 
      ๙.๓  นักเรียนนักศึกษา  มีระเบียบวินัยดีขึ้น 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช ้
 ๒.  ความมีเหตุผล   - เพ่ือช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมนักศึกษาให้ท าความดี 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  - เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - นักเรียน นักศึกษาเกิดการความคิดที่ดีต่อสังคม เพ่ือน และชุมชน 
 ๒.  คุณธรรม   - นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและครอบครัว 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม   - นักเรียนนักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๒.  เศรษฐกิจ   -  

๓.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
๔.  สิ่งแวดล้อม  - ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

  ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๓๘   

 

 
 
ลงช่ือ.................................            ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
  (นายหาญประชา  พรหมมา)         (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  
      หัวหน้างานปกครอง    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
        ผู้เสนอโครงการ              เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ             ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
             ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ....................................................  
               ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

               ผู้อนุมัติโครงการ



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๓๙   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๔๙..... 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด  
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา  พรหมมา    
      หัวหน้างานปกครอง 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.) 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี  ๑  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี  ๓.๔    

๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ    ๔  
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๑ ด้านท่ี   ๑.๓  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี ๓ 

๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี ๓ 
 ๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  รับผิดชอบ  มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี    ๑    แผนท่ี    ๑  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้เชิญผู้บริหารและบุคลากรระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธี
เปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ  “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” และรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๔ โดยปฏิบัติการวาระแห่งชาติดังกล่าว  ส านัก
นายกรัฐมนตรีได้มีค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี  ๓  ฉบับ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”และเพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นรูปธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและกลยุทธการ
ด าเนินงานของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและน้อมน ากระแสพระราช
ด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก  ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญท่ีด าเนินการ คือ  ๗  แผน ๔ ปรับ ๓  หลัก 
๖ เร่ง เพื่อให้เป็นส่ิงท่ีทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคล่ือนยาเสพติด  วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเล็งเห็นความส าคัญของโครงการนี้  ได้ด าเนินการแผนท่ี ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติด (Potential  Demand) เป็นแผนท่ีมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษา  โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๓๔๐   

 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
๕.๒  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด  

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐  คน 

๖.๒.๒  นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี 
 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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
นักศึกษา
ทั้งหมด ๗๐๐ 
คน 

นักเรียนนักศึกษา
มีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นหลังเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ 

            

๗.๒ แต่งตั้งค าสั่ง
กรรมการ 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้  

                งบด าเนินงาน              งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ....................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.................๙,๐๐๐..................บาท  ได้แก่ 

 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ....................................... บาท    

๘.๒    หมวดค่าใช้สอย   ..............๔,๘๐๐............. บาท 

 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    ..............๔,๒๐๐............. บาท    

๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ....................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๔๑   

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑   วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีปลอดภัยจากยาเสพติดหรือลดจ านวนผู้ติดยาเสพติด 
  ๙.๒   วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีปลอดภัยจากเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 
 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 
 ๒.  ความมีเหตุผล   - นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด. 

- นักเรียนนักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  - สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - นักเรียนนักศึกษา มีความรู้  เข้าใจและโทษของยาเสพติด 
 ๒.  คุณธรรม   - นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและ
ครอบครัว 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม   - นักเรียนนักศึกษาประกอบอาชีพท่ีสุจริต เป็นคนดีต่อสังคม  

๒.  เศรษฐกิจ   - นักเรียนนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๓.  วัฒนธรรม   - เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ซึ่งกันและกัน 

        ๔.  สิ่งแวดล้อม  - ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ     
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 ๑๑.๑ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๔๒   

 

 

ลงช่ือ.................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายหาญประชา  พรหมมา)          (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  

      หัวหน้างานปกครอง    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

        ผู้เสนอโครงการ            เห็นสมควร     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ             ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  

     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

           ผู้พิจารณาโครงการ 

               ผลการพิจารณา     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

       

 

          ลงช่ือ....................................................  

                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 

                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
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๓๔๓   

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๕๐..... 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา  พรหมมา    
      หัวหน้างานปกครอง 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.) 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 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  
จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนท้ังเชิงบอกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นอย่างมากมาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม   และ

ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวท่ีเกิดจากความทุกข์ 

ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสมหรืออื่นๆ ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้

เป็นคนดี  

มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวขางทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินพัฒนาคุณภาพชีวิต   ของนักเรียน นักศึกษา 

ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม 

 การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม และ

วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกม

ออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ 
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๕. วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
 ๕.๒ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
 ๕.๓ เพื่อให้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๐ คน    
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐  คน 

๖.๒.๒  นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี 
 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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
นักศึกษา
ทั้งหมด 
๗๐๐ คน 

นักเรียน
นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ดี
ขึ้นหลังเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๗๐ 

            
๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 

            

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  

                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................................... บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจท่ีผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ห่างไกลจาก

ปัญหายาเสพติด 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับงบประมาณท่ีใช้ 
 ๒.  ความมีเหตุผล  - เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมนักศึกษาให้ท าความดี 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - นักเรียน นักศึกษาเกิดการความคิดท่ีดีต่อสังคม เพื่อน และชุมชน 
 ๒.  คุณธรรม   - นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อตนเองและ
ครอบครัว 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม   - นักเรียนนักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - 

๓.  วัฒนธรรม   - เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในหน่วยงาน  และช่วยเหลือกันและกัน 
๔.  สิ่งแวดล้อม  - ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อ  

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

  ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ.................................             ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายหาญประชา  พรหมมา)           (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  

      หัวหน้างานปกครอง              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

        ผู้เสนอโครงการ              เห็นสมควร     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  
 

 

 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ                ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  

     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

           ผู้พิจารณาโครงการ 

      ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

       

 

          ลงช่ือ....................................................  

                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 

                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....๓.๕๑..... 

  โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายหาญประชา   พรหมมา    
      หัวหน้างานปกครอง 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (โครงการตาม นโยบาย สอศ.) 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ด้านท่ี  ๑  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี   ๓  ด้านท่ี  ๓.๔    

๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ    ๔  
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี ๑ ด้านท่ี   ๑.๓  
 ๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี ๓ 

๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี ๓ 
 ๗. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  รับผิดชอบ  มีวินัย 
 ๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี    ๑    แผนท่ี    ๑  
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง ท่ีทุกฝ่ายให้ความสนใจ ดูแล และ

ช่วยกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพราะถ้าหากปล่อยให้ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ในอนาคตการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด จึงเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่าย ท่ีต้องให้ความร่วมมือบูรณการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง  

 ดังนั้น การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญในการดูแล

นักเรียนซึ่งถือว่าเป็น เยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อคัดกรองนักเรียนด้านยาเสพติดแยกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา  
 ๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงได้รับรู้และโทษภัยของยาเสพติดด้วยกิจกรรมต่างๆ 
 ๕.๓ เพื่อค้นหา คัดกรอง กลุ่มเส่ียงภายในโรงเรียน   
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๓๔๘   

 

    ๕.๔ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๕.๕ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม 

               ในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด 
๕.๖ เพื่อเป็นข้อมูลในการ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา นักเรียนนักศึกษาได้  

                อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๗ เพื่อให้ครูท่ีปรึกษา ตลอดจนวิทยาลัยฯ รู้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๕.๘ ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๕.๙ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐาน  

                และ  ประเมินคุณภาพ 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ๖๐๐ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐  คน 

๖.๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันใน
การดูแล กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข    
ในสถานศึกษา 
 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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
นักศึกษา
ทั้งหมด 
๗๐๐ คน  
 
  
  
  
  

นักเรียน
นักศึกษา
มี
พฤติกรรม
ที่ดีข้ึนหลัง
เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 
๗๐ 

            

๗.๒ แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

๗.๓ ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

๗.๔ ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

๗.๕ ประเมินผล
และสรุปผล 
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๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ....................................................................... 
รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.............๕,๐๐๐.............บาท  ได้แก่ 
 ๘.๑    หมวดค่าตอบแทน    ....................................... บาท    

๘.๒    หมวดค่าใช้สอย   ……………๕,๐๐๐..…....... บาท 
 ๘.๓    หมวดค่าวัสดุ    …………………………….……  บาท    

๘.๔    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โดยการลด ละ เลิก ยาเสพติดได้ 

๙.๓ นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และรณรงค์ให้ผู้อื่นได้รับทราบถึงโทษภัยของ 
      ยาเสพติดได้ 

         ๙.๔ จ านวนนักเรียนกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 
         ๙.๕ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 
               ได้อย่างเหมาะสม ปราศจากพื้นท่ีเส่ียง 
 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 

  ๑.  ความพอประมาณ  -  พอประมาณกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระยะเวลาท่ีก าหนด)
  

๒.  ความมีเหตุผล  -  ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขท าให้ปัญหาในด้านต่างๆ 
   ของนักศึกษาได้ลดน้อยลง 

 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี -  สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - นักเรียนนักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ๒.  คุณธรรม   - นักเรียนนักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัยได้ดี
ขึน้ 
๔  มิติ 
 ๑.  สังคม   - นักเรียนนักศึกษาประกอบอาชีพท่ีสุจริต  เป็นคนดีต่อสังคม 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - นักเรียนนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๓.  วัฒนธรรม   - เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
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๔.  สิ่งแวดล้อม  - ปลูกจิตส านึกก่อเกิดความรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผล 
  ต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

  ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 

 

ลงช่ือ.................................    ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  

  (นายหาญประชา  พรหมมา)            (นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน)  

      หัวหน้างานปกครอง    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

        ผู้เสนอโครงการ             เห็นสมควร     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ              ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  

     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

           ผู้พิจารณาโครงการ 

              ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนมุัติ 

       

 

          ลงช่ือ....................................................  

                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 

                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่......4.1........ 

โครงการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร 
     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)   

  โครงการตามภาระงานประจ า (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 : ด้านที ่ 3        
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 1  

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณค์ุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบรุี : สุภาพ  รับผิดชอบ  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. : - 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วยทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ  มีหน้าท่ีในการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการพัฒนา
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยข้อมูล 
สภาพปัจจุบันและปัญหา  ความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น  โดยค านึงถึงความเป็นได้ของกิจกรรม/
โครงการในแผนปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมาภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  โดยยึดประโยชน์
สูงสุดเกิดกับนักเรียน  

ท้ังนี้การสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561 ฉบับนี้ถือ
เป็นภาระหน้าท่ีในการด าเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ  และเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามระบบ      
การท างานท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพจะต้องด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินของแต่ละฝ่ายงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา  เพื่อน าสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  เพื่อจัดเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล และใช้ในการ
อ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไป และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
5.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 มีเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ  2561 
จ านวน  10  เล่ม 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพใน
หน่วยงานในปีงบประมาณถัดไป 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ กิจกรรม 

ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561…..  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 
 

มีเล่ม
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตาม
แผนงาน/
โครงการ
ประจ าปี
งบประมา
ณ  2561 
จ านวน  
10  เล่ม 

บุคลากร
สามารถ
น ามาใช้เป็น
แนวทางใน
การจัดท า
แผนการ
ปฏิบัติงาน 
ให้เกิด
ประสิทธิภา
พใน
หน่วยงาน 

            

7.
2 

แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 
 

            

7.
3 

ประชาสัมพัน
ธ์แจ้ง 
บุคลากร 
 

            

7.
4 

ด าเนินการ 
จัดการอบรม 
 

            

7.
5 

ประเมินผล 
และสรุปผล 
 

            

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบ   เงินงบประมาณ        รายได้สถานศึกษา  
                   ด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

          อื่น ๆ....................................................................... 
 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     ...............11,000.-....................บาท  ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ................. .- ............................ บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ................7,000.-.................... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    ................4,000.-.................... บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .....................-............................ บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สามารถน าแผนปฏิบัติการท่ีจัดท ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สามารถรับทราบถึงผลการด าเนินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป   

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ไม่ประมาทในการวางแผนการด าเนินงาน 
2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 2.  คุณธรรม   เพ่ือเป็นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4  มิติ 
 1.  สังคม  สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในปีต่อไปได้ 
 2.  เศรษฐกิจ  สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
 3.  วัฒนธรรม  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
 4.  สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 

   

  ลงช่ือ........................................            ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                 ( นางศรัญญา   สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้เสนอโครงการ            เห็นสมควร     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ                ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                 ( นางศรัญญา   สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
               ผู้พิจารณาโครงการ 
                   ผลการพิจารณา     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
  
          ลงช่ือ....................................................  
             ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่......4.2........ 

โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร 
       หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)   

  โครงการตามภาระงานประจ า (เงินรายได้สถานศึกษา) 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ด้านท่ี   5 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตราฐานท่ี   4   ด้านท่ี  4.1 
 3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  2 

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตราฐานท่ี   4   ด้านท่ี  4.1 
 5. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน : ด้านท่ี  3         
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี 1 

7. โครงการสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี: สุภาพ  รับผิดชอบ  มี
วินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. : - 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
          ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ   มีหน้าท่ีในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถาน ศึกษา  
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการงานของวิทยาลัยฯ  โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ  จัดการศึกษาของสถานศึกษา จุดเน้นของของ
สถานศึกษาเพื่อเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของสถานศึกษา และมุ่งเน้นผลงาน ก าหนด
มาตรฐานทางการเงิน จัดสรรงบประมาณ 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (งบประมาณ 2563) 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 

5.2 เพื่อสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณหมวดต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายงานและเป็นไปตาม
แผนงานท่ีได้ก าหนดไว ้

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  หัวหน้างานทุกงาน  สามารถเขียนโครงการได้อย่างน้อย 1 โครงการ 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สามารถน ามาใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561   
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 1. เสนอ
โครงการ 

 
 

หัวหน้างาน 
ทุกงาน  สามารถ
เขียนโครงการได้

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

 
 

สามารถน ามาใช้
เป็นแผนในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
หน่วยงานได้ 

            

7.2 2. ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            

7.3 3. ติดตามผล
การด าเนินงาน 

            

7.4 4. สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา 
                 งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .............-......................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 หัวหน้างานทุกงาน  สามารถเขียนโครงการได้อย่างน้อย 1 โครงการ  

9.2 สามารถน ามาใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานได้ 

 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 2.  ความมีเหตุผล   เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
  

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ไม่ประมาทในการวางแผนการด าเนินงาน 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 2.  คุณธรรม   เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างท่ัวถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4  มิติ 
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 1.  สังคม  สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในปีต่อไปได้ 
 2.  เศรษฐกิจ  สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด 
 3.  วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
 4.  สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด 

 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
  ลงช่ือ........................................              ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                    ( นางศรัญญา   สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ              รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้เสนอโครงการ       เห็นสมควร    อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ                  ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                 ( นางศรัญญา   สุขปล่ัง )  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ            รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
              ผู้พิจารณาโครงการ 
                  ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
  
          ลงช่ือ....................................................  
                 ( นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ ) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

            ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.3..... 

โครงการ พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี      2      ด้านท่ี      2.3         . 
 2. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อท่ี        3             สอศ. ข้อท่ี    4            
 3. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี        1             ตัวบ่งช้ีท่ี       3           

4. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ                    3            ตัวบ่งช้ีท่ี       3.5         
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี             1           . 
 6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานท่ี   1   ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1          
 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
        การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้       
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี       2                แผนท่ี       2.3         
 9. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี    3                          .    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และ
การใช้งานเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย อีกท้ังยังมีความจะเป็นท่ีจะต้องสร้างระบบ
สารสนเทศข้อมูลต่างๆ ในวิทยาลัยให้มีความทันสมัย บุคลากรสามารถใช้งานระบบเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ หรือรวมไปถึงการอัพโหลด-
ดาวน์โหลด เอกสารท่ีจ าเป็น 

เนื่องด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีการใช้งานเว็บไซต์โดยการขอเช่าพื้นท่ีในระบบแม่ข่าย 
(Hosting) จากภายนอกเพื่อจัดท าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นรายปี โดยสัญญาจะส้ินสุดลงในเดือน กันยายน 
2562 จึงต้องท าการต่อสัญญาเพื่อใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศของวิทยาลัยพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ของวิทยาลัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ท่ีสามารถบริหารจัดการเองได้ 
  6.2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๕๘   

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

              

7.3 ด าเนินการ ปรับปรุงระบบ              
7.4 ติดตามผล               
7.5 ประเมินผล

และสรุปผล 
              

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน    เงินงบประมาณ    รายได้สถานศึกษา  
             งบด าเนินงาน       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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................-................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพฯ  

๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ  
๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯได้รับความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพฯ  

๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ และน าความรู้ท่ีได้จาก
การอบรมมาใช้ในการ ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับงาน
ประจ าได้อย่างมีระบบ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม 

 ๒.  ความมีเหตุผล   -  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
วิทยาลัยฯ 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  - ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯสามารถด าเนินการประกันคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดท างานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในงานประกนัคุณภาพ 
สถานศึกษา 
๔  มิติ 

๑.  สังคม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการเก็บ    
รวบรวม ข้อมูลงาน 

ประกันคุณภาพจนส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 ๓.  วัฒนธรรม   - ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีดี 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นท่ีได้เรียบร้อยหลังจากด าเนินงานเสร็จ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ....................................................         ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
           (นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ)                     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
          งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ           เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ       ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)                    (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              ผู้พิจารณาโครงการ 
             ผลการพิจารณา   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
            ลงช่ือ.................................................... 
                   (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

           ผู้อนุมัติโครงการ 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๖๐   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.4..... 

โครงการ  โครงการพัฒนาระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย  :  สอศ. ข้อท่ี     2     . 
๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  :  มาตรฐานท่ี      2      ด้านท่ี      2.4          
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ     3     ตัวบ่งช้ีท่ี      3.5        . 
๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานท่ี  2  ด้านท่ี  2.4       
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี    3    ตัวบ่งช้ีท่ี   3.1   .                        
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี             1           . 
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี       2      แผนท่ี       2.3      . 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และ
การใช้งานเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย อีกท้ังยังมีความจะเป็นท่ีจะต้องสร้างระบบ
สารสนเทศข้อมูลต่างๆ ในวิทยาลัยให้มีความทันสมัย บุคลากรสามารถใช้งานระบบเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ หรือรวมไปถึงการอัพโหลด-
ดาวน์โหลด เอกสารท่ีจ าเป็น 

เนื่องด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีการใช้งานเว็บไซต์โดยการขอเช่าพื้นท่ีในระบบแม่ข่าย 
(Hosting) จากภายนอกเพื่อจัดท าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นรายปี โดยสัญญาจะส้ินสุดลงในเดือน กันยายน 
2562 จึงต้องท าการต่อสัญญาเพื่อใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศของวิทยาลัยพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ของวิทยาลัย 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ท่ีสามารถบริหารจัดการเองได้ 

  6.2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ
. 

มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. 
ก.ค
. 

ส.
ค 

ก.
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7.1 เสนอโครงการ  
 
 

ปรับปรุงระบบ 

             
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ด าเนินการ             
7.4 ติดตามผล             
7.5 ประเมินผล

และสรุปผล 
            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   .................-................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนสามารถใช้ระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณจัดสรร 
 2.  ความมีเหตุผล  ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันผู้จบการศึกษาแล้วไม่มีงานท า 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ 
 2.  คุณธรรม   มีจรรยาบรรณแห่งความเป็นครู 
4  มิติ 
 1.  สังคม     มีการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
 2.  เศรษฐกิจ     ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีของวิทยาลัยและบุคลากร 
 4.  สิ่งแวดล้อม   ส่ิงแวดล้อม  สะอาด  สวยงามในวิทยาลัย 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินผล  จากงานวิจัย 
 11.2 รายงานผลด าเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา 
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ลงช่ือ........................................................   ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
           (นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ)      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
          งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
       (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)              (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
 
 
       ลงช่ือ.................................................... 
             (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

   ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.5..... 

โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี      2      ตัวบ่งช้ีท่ี      2.5          
๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อท่ี        3             สอศ. ข้อท่ี    4           . 
๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี        1             ตัวบ่งช้ีท่ี       3          . 
๔. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ                    3            ตัวบ่งช้ีท่ี       3.5        .       
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี             1            
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานท่ี   1   ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1         . 
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
       การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้       
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี       2                แผนท่ี       2.3        . 
9. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี    3                          . 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการ

สอนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลต่างๆ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม การค้นหาสื่อการสอนท่ีทันสมั ย การ
รายงานผลโครงการต่างๆ รวมไปถึงการโอนผลการท างานในหน่วยงานต่างๆ ก็จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายท้ังสิ้นอีก 
และในการขยายระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมท้ังวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคน  

ดังน้ันทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะขยายเครือข่ายระบบไร้สายไปยังจุดท่ีไม่มีสัญญาณ 
หรือจุดท่ีมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก เพื่อให้ใช้งานในระบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
 5.2 เพื่อขยายสัญญาณไร้สายไปยังพื้นท่ีท่ีไม่มีสัญญาณ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ทุกท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 เพียงพอต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไรสาย 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๓๖๔   

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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  
 

ปรับปรุง
ระบบ 

             
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ด าเนินการ             
7.4 ติดตามผล             
7.5 ประเมินผล

และสรุปผล 
            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้  
                 งบด าเนินงาน            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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ....................-.................. บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 9.2 มีระบบเครือข่ายไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณจัดสรร 
 2.  ความมีเหตุผล  มีพื้นท่ีในการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปลอดภัย 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย  สามารถใช้งานได้ง่าย 
2  เงือ่นไข 
 1.  ความรู้   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ 
 2.  คุณธรรม   บุคลากรร่วมกันจัดเก็บข้อมูล  และข้อมูลไม่สูญหาย 
4  มิติ 
 1.  สังคม     มีการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
 2.  เศรษฐกิจ     ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม    เกดิวัฒนธรรมท่ีดีของวิทยาลัยและบุคลากร 
 4.  สิ่งแวดล้อม   ส่ิงแวดล้อม  สะอาด  สวยงามในวิทยาลัย 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินผล  จากงานวิจัย 
 11.2 รายงานผลด าเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา 
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ลงช่ือ........................................................   ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
           (นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ)              (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
          งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ.................................................... 
              (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

      ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.6..... 

โครงการ  ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพือ่การศึกษาไทยแลน 4.0 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

๑. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี      2      ตัวบ่งช้ีท่ี      2.5          
๒. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อท่ี        3             สอศ. ข้อท่ี    4           . 
๓. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี        1             ตัวบ่งช้ีท่ี       3          . 
๔. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ                    3            ตัวบ่งช้ีท่ี       3.5        .       
๕. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี             1            
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานท่ี   1   ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1         . 
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
       การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้       
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี       2                แผนท่ี       2.3        . 
9. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี    3                          . 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ช่วยให้การท างานขององค์กรเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา RMS” ถือเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านไอทีระบบหนึ่งท่ีมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุคไทยแลน 4.0 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 

5.2 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 ทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 ใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 

 
 
 

ปรับปรุง
ระบบ 

             

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ด าเนินการ             
7.4 ติดตามผล             
7.5 ประเมินผล

และสรุปผล 
            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     เงินงบประมาณ          รายได้  
                 งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ................-................ 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.  สังคม     มีการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
 2.  เศรษฐกิจ     ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 3.  วัฒนธรรม    เกิดวัฒนธรรมท่ีดีของวิทยาลัยและบุคลากร 
 4.  สิ่งแวดล้อม   ส่ิงแวดล้อม  สะอาด  สวยงามในวิทยาลัย 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินผล  จากงานวิจัย 
 11.2 รายงานผลด าเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
ลงช่ือ........................................................   ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
           (นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ)              (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
          งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ.................................................... 
              (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

      ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
     โครงการที่.....๔.7..... 

โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายปวีณ  แก้วใส 
                                                    หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ             โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      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.: เป้าหมายที ่2 แผนที่ 3,4,5  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วย  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบ นอกระบบ ภาคสมทบ และ
ระบบทวิภาคี ซึ่งมีสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามสาขางาน
ต่างๆ โดยบางสถานประกอบการได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงานติดต่อกันหลายรุ่น หลายภาคเรียน ท้ังยังให้ความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  ฝึกประสบการณ์ให้อีกมากมาย และยังมีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน อาหาร 
เส้ือผ้า และอื่นๆ  
 ดังนั้น งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการให้ความรู้แก่นักศึกษาท่ีจะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป 
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 มีสถานประกอบการตอบรับโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ จ านวน 6 สถานประกอบการ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 เพื่อให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการฝึกงาน

ของนักศึกษา ให้มีความรู้ และประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ 
 6.2.2 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นระหว่างสถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินงบประมาณ  รายได้สถานศึกษา 
  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
  อื่นๆ ....................................................................................... 

รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน…………..5,000.............บาท ได้แก่  
 1.  หมวดค่าตอบแทน   ………………………………… บาท 
 2.  หมวดค่าใช้สอย   ……………3,000……….. บาท    
 3.  หมวดค่าวัสดุ   ……………2,000……….. บาท 
 4.  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง …………………………….. บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อๆไป อย่างยั่งยืน  
และมั่นคง 

9.2 สร้างความเช่ือมั่นกับสถานประกอบการ และแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ท่ีดีต่อกัน 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล   เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  แนวทางการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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. 

1 ศึกษาข้อมูล
วางแผน
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

มีสถาน
ประกอบการ
ตอบรับการ
ร่วมมือ
พัฒนา
การศึกษา
อาชีวศึกษา 
จ านวน 5 
สถาน
ประกอบการ 

สถาน
ประกอบการ
มีส่วนร่วมใน
การจัดการ
เรียนการ
สอนรายวิชา
การฝึกงาน
ของ
นักศึกษา 

            

2 เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

3 ประชุมวางแผน             
4 ด าเนินการ             
5 สรุปผลและ

ประเมินผล 
            

6 รายงานผล
โครงการ 
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2  เง่ือนไข 
 1.  ความรู้   การจัดแผนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ ์
 2.  คุณธรรม   มีมารยาทและจรรยาบรรณคร ู
4  มิติ 
 1.  สังคม   เอ้ือให้สังคมในวิทยาลัยดี  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2.  เศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
 
 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงาน  แผนก  และแบ่งปัน 
 4.  สิ่งแวดล้อม   สถานศึกษา  แผนก  สะอาด เป็นระบบงาน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินโครงการโดยคณะกรรมการประเมนิผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ...................................ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ............................................ผู้ขออนุมัติ    
      (นายปวีณ  แก้วใส)                                         (นางศรัญญา   สุขปล่ัง) 
    หัวหน้างานความร่วมมือ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      เห็นควร      อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
 

 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ             ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  

     (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)            (นางศรัญญา   สุขปล่ัง) 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

            ผู้พิจารณาโครงการ 

       ผลการพิจารณา     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ 

 

 

        ลงช่ือ........................................................  

               (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 

                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

       ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.8..... 

โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจุฑารัตน์  คงประสิทธิ์ 
 หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี  ๑  
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๓, ๒.๔   

๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๓   
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๓, ๒.๔   

๕. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านท่ี  ๓   
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๕   
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย  
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๒  แผนท่ี  ๑-๕  

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่สถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพร้อมท้ังด้าน

คุณภาพนักเรียนนักศึกษา การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ความดีเด่นของสถานศึกษา 
โดยการประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทานต้องมีการด าเนินงานก ากับ ติดตาม ตามเกณฑ์การประเมินของ
การประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นั้น 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้บุคลากรด าเนินงานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดับการด าเนินงานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงด าเนินการจัดท าโครงการ
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขึ้น 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
๕.๓  เพื่อแสดงถึงความพร้อมท้ังด้านคุณภาพนักเรียนนักศึกษา การบริหารการจัดการ ความสัมพันธ์

ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ความดีเด่นของสถานศึกษา 
๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครูและบุคลากรท้ังหมดของวิทยาลัย ร่วมมือเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณภาพ 
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 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
๖ .๒ .๑ วิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการประเมินสถานศึกษารางวัล

พระราชทาน 
๖ .๒ .๒ นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรั กและภาคภูมิ ใจใน

สถานศึกษา 
๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน)   รายได้สถานศึกษา 
   งบด าเนินงาน                   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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .....................-.................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล 

พระราชทาน 

๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม 

 ๒.  ความมีเหตุผล  - ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานเพิ่มมากขึ้น 

๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอโครงการเพื่อ

ขออนุมัติ 
ครูและบุคลากร
ทั้งหมดของวิทยาลัย 
ร่วมมือจัดเตรียม
เอกสารประเมิน
สถานศึกษารางวัล
พระราชทานเพื่อให้
เกิดคุณภาพ 
 

วิทยาลัยฯ ผ่านการ
ประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน 
และได้รับรางวัล
สถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 

            

๗.๒ ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

๗.๓ สรุปผลและ
ประเมินผล 

            

๗.๔ สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ๒.  คุณธรรม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
๔  มิติ 

๑.  สังคม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนส่งผลให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๒.  เศรษฐกิจ   - เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการด าเนินงาน 
๓.  วัฒนธรรม   - ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีดี 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นท่ีได้เรียบร้อยหลังจากด าเนินงานเสร็จ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................................        ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
          (นางสาวจุฑารัตน์  คงประสิทธิ์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
            ผู้เสนอโครงการ           เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ       ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
        (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)         (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                ผู้พิจารณาโครงการ 
                ผลการพิจารณา   อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
 
            ลงช่ือ.................................................... 
                    (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่…..4.9….. 

โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจุฑารัตน์  คงประสิทธิ์ 
 หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี  ๑  

 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๓, ๒.๔    
๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๓  

 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๓, ๒.๔    
๕. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านท่ี  ๓  
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๕  
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :  สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๒  แผนท่ี  ๑-๕  

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อท่ี ๓ ท่ีก าหนดว่า ให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ นั้น 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ วิทยาลัยฯ         
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี               
จึงด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และน าผลท่ีได้จากการการด าเนินโครงการมา
ปรับใช้ในงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 
และการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
๕.๒  เพื่อปรับปรุง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓  เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครูและบุคลากรท้ังหมดของวิทยาลัย ร่วมมือจัดท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดคุณภาพ 
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๓๗๖   

 

๖.๒  เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ (ระยะส้ัน)   รายได้สถานศึกษา  
   งบด าเนินงาน                  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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................-................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสาถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม 

 ๒.  ความมีเหตุผล  - ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสาถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจาก สมศ. 
๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอ

โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

ครูและบคุลากร
ทั้งหมดของวิทยาลัย 
ร่วมมือจัดท าประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้
เกิดคุณภาพ 
 

เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

            

๗.๒ ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            

๗.๓ สรุปผลและ
ประเมินผล 

            

๗.๔ สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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๓๗๗   

 

๔  มิติ 
๑.  สังคม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนส่งผลให้การ

ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
๒.  เศรษฐกิจ   - เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการด าเนินงาน 

๓.  วัฒนธรรม   - ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีดี 
 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นท่ีได้เรียบร้อยหลังจากด าเนินงานเสร็จ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................................        ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
          (นางสาวจุฑารัตน์  คงประสิทธิ์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
            ผู้เสนอโครงการ           เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ       ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
        (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)         (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                ผู้พิจารณาโครงการ 
                ผลการพิจารณา   อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
 
            ลงช่ือ.................................................... 
                    (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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๓๗๘   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่…..4.10….. 

โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจุฑารัตน์  คงประสิทธิ์ 
 หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 

๑. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี  ๑ 
 ๒. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๓, ๒.๔  

๓. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  ๓ 
 ๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านท่ี  ๒.๓, ๒.๔  

๕. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านท่ี  ๓ 
๖. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  ๕ 
๗. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ/รับผิดชอบ/มีวินัย 
๘. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ อวท. เป้าหมายท่ี  ๒  แผนท่ี  ๑-๕ 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อท่ี ๓ ท่ีก าหนดว่า ให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ นั้น 

เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ระบบการประกันคุณภาพฯ ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้/ทักษะ การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงได้จัดท าโครงการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป   
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ๕.๒  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 

๕.๓  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความตระหนักในการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๕.๔  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๕  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา 
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๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 

๖ .๑ .๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ ทุกคนเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๖.๑.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความรู้และทักษะในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯน าความรู้ ท่ีได้จากการอบรมมาใช้ในการ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับงานประจ าได้อย่างมีระบบ 

๖.๒.๒ วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
๖.๒.๓ วิทยาลัยฯ ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อท่ี ๓  
๖.๒.๔ วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๗. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   เงินงบประมาณ            รายได้สถานศึกษา  
   งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..................-................... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่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 เสนอ
โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
 

ผู้บริหาร 
ครูและ
บุคลากร
วิทยาลัยฯ
ทุกคนเข้า
ร่วม
โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษ
า 

๑. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
๒.วิทยาลัยฯ ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. วิทยาลัยฯ มีการบริหาร
จัดการระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

            

๗.๒ ด าเนินการ
ตามโครงการ 
 

            

๗.๓ สรุปผลและ
ประเมินผล 
 

            

๗.๔ สรุปรายงาน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯได้รับความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพฯ  

๙.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ และน าความรู้ท่ีได้จาก
การอบรมมาใช้ในการ ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับงาน
ประจ าได้อย่างมีระบบ 
๑๐. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓  ห่วง 
 ๑.  ความพอประมาณ  - ใช้งบประมาณได้เหมาะสม 

 ๒.  ความมีเหตุผล   -  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
   วิทยาลัยฯ 
 ๓.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  - ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯสามารถด าเนินการประกันคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล 

๒  เง่ือนไข 
 ๑.  ความรู้   -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดท างานประกัน
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒.  คุณธรรม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในงานประกนัคุณภาพ 
สถานศึกษา 
๔  มิติ 

๑.  สังคม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลงาน 

ประกันคุณภาพจนส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ๒.  เศรษฐกิจ   - เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 ๓.  วัฒนธรรม   - ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีดี 

 ๔.  สิ่งแวดล้อม   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บพื้นท่ีได้เรียบร้อยหลังจากด าเนินงานเสร็จ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

๑๑. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๒ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ........................................................        ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
          (นางสาวจุฑารัตน์  คงประสิทธิ์)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
            ผู้เสนอโครงการ           เห็นสมควร   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ       ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
        (นางสาวฉัตรรุ้ง  ศรีจ่ันเพชร)         (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                ผู้พิจารณาโครงการ 
                ผลการพิจารณา   อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
 
            ลงช่ือ.................................................... 
                    (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที…่..4.11….. 

โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์   
               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
หมายเหต ุ: เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  ,  เงินรายได้สถานศึกษา  โครงการตามภาระ
งานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี………….ตัวบ่งช้ีท่ี…………………….   
 2. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : ศธ. ข้อท่ี………….. สอศ. ข้อท่ี……………………..... 
 3. โครงการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี.........................ตัวบ่งช้ีท่ี................... 

4. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ………………………………………………… 
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี…………………………….…………………. 
 6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : มาตรฐานท่ี..............ตัวบ่งช้ีท่ี........ 
 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 ...................................................................................................................................................... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา  
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้   การสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมทางวิชาชีพ   การเช่ือมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ  มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้จริงนั้น  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้
ตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการจัดท างานวิจัย  เพื่อต้องการศึกษา  พัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  เช่น  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ด้านส่ือ และ
นวัตกรรมของครูผู้สอน  ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน  หรือด้านอื่น ๆ  อันเป็นปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีสามารถน าไปสู่
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มีนโยบายให้ด าเนินงานโครงการต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการศึกษา  
พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  เช่น  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ด้านส่ือ 
และนวัตกรรมของครูผู้สอน  ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน  หรือด้านอื่น ๆ  อันเป็นปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปสู่
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อต้องการศึกษา พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  
 5.2 เพื่อน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
 5.3  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.4  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 มาตรการท่ี 2 

5.5  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามมาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1, 5.2 

5.6  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 

5.7  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี  2, 3, 4 
5.7  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบายของ คสช. 
5.8  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี  

2.6 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 น าข้อเสนอแนะจากการวิจัย มาพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีผลงานวิจัย จ านวน 1 เล่ม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ครูผู้สอนมีการ
จัดท าวิจัยในชั้น
เรียน  

ครูผู้สอนมีกา
จัดท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อย 
คนละ 1 เล่มต่อ
เทอม 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่งกรรมการ

ด าเนินโครงการ 
            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้  
                งบด าเนินงาน              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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ....................................... บาท 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ 
 9.2 มีการน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
    พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย 
    พอประมาณกับระยะเวลาด าเนินงาน 
 2.  ความมีเหตุผล  เพื่อส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน 
    เพื่อให้การด าเนินงาน การประกวดการท าวิจัยในช้ันเรียนและโครงการต่างๆ  
     เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีผลงานวิจัยทางวิชาการเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก 
 2.  คุณธรรม   มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน และซื่อสัตย์ 
4  มิติ 

1.  สังคม  น าผลจากการประกวดวิจัยในช้ันเรียน  ไปเผยแพร่ให้ชุมชนหรือประชาชน
ในท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น 

2.  เศรษฐกิจ  น าผลจากการติดตามผลการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  ไป
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  และสามารถ
น าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมท่ีมั่นคง ได้ ช่วยส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

 3.  วัฒนธรรม   เกิดความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกัน 
    เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ 

4.  สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ..................................................   ลงช่ือ.................................................ผู้ขออนุมัติ 
 (นายอานนท์   เอื้อเฟื้อ)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
          ลงช่ือ...................................................... 
                  (นายสมเกียรต ิ ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที.่....4.12..... 

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานนท์   เอื้อเฟื้อ   
               หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
หมายเหต ุ: เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  ,  เงินรายได้สถานศึกษา  โครงการตามภาระ

งานประจ า 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย :  สอศ. ด้านท่ี    2 
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  มาตรฐานท่ี   1    ด้านท่ี  2 
 3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา : ข้อ  1,3,4 

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานท่ี  1     ด้านท่ี  2 
5. โครงการสอดคล้องกับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน :  ด้านท่ี  1,2 

 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง : ด้านท่ี  3,4 
 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี : สุภาพ  รับผิดชอบ  มีวินัย 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของ  อวท.  :  ด้านท่ี 2   ข้อ  1-5 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญของงานวิจัย คือ วิจัย เป็นกระบวนการ
หาความรู้ความจริงใหม่ ท่ีมีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ท่ีรอบคอบ รัดกุม ละเอียดและ
เช่ือถือได้ และความรู้ความจริงนั้นจะน าไปเป็นหลักการ ทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติท่ีท าให้มนุษย์ได้รับรู้และ
น าไปใช้เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต ด้วยความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเล่ียงภัยอันตรายต่างๆ ได้ นอกจากนั้น
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษายังส่งเสริมสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีการผลิต พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ เสมอ 

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มีนโยบายให้ด าเนินงานโครงการต่างๆ  เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
สถานศึกษาและประเทศชาติต่อไปนั้น ทางงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ จึงได้จัดท า
โครงการเพื่อเป็นการสนับสนุน หาข้อผิดพลาดเพื่อการปรับปรุง และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของ
สถานศึกษา ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรือวิจัย ท่ีมีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ 
 5.2 เพื่อให้การด าเนินงานงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 มาตรการท่ี 2 
5.4 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามมาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1, 5.2 
5.5 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบส่ี ด้านท่ี 1,2,4   ตัวบ่งช้ีท่ี 3,7,8,14 
5.6 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านท่ี 3 
5.7 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ติดตามประเมินผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนร้อยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ติดตามประเมินผล งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 70 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้น 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่งกรรมการ

ด าเนินโครงการ 
            

7.3 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

7.4 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

7.5 สรุปรายงานโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้  
                งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง .................-............... บาท 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ ได้
ส าเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9.2 ท าให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
    พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย 
    พอประมาณกับระยะเวลาด าเนินงาน 
 2.  ความมีเหตุผล  เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และ
    โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
    เพื่อให้การด าเนินงานงาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และ
    โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีผลงานวิจัยทางวิชาการเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก 
 2.  คุณธรรม   มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน และซื่อสัตย์ 
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4  มิติ 
1.  สังคม  น าผลจากการติดตามผลการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  ไป

เผยแพร่ให้ชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น 
2.  เศรษฐกิจ  น าผลจากการติดตามผลการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  ไป

ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  และสามารถ
น าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมท่ีมั่นคง ได้ ช่วยส่งเสริมให้
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

 3.  วัฒนธรรม   เกิดความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกัน 
    เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ 

4.  สิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ..............................................ผู้ขออนุมัติ 
 (นายอานนท์   เอื้อเฟื้อ)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
หัวหน้างาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบ  ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
        ลงช่ือ.....................................................  
               (นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์) 
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

       ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.13..... 

โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
          นางสาวกมลชนก  สว่างกุล   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี…….1………..  
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี......... 1,4,7............ด้านท่ี........20....... 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3…………………………………………… 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี……2………ด้านท่ี……2.1…… 
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี.................2.................... 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี.................... 1, 2, 3, 5....................................... 
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:…….…รับผิดชอบ..…… 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี..............2..............แผนท่ี.........3,4,5............. 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤต ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน นักศึกษาไม่น้อย โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียน นักศึกษามีฐานะครอบครัวค่อนข้าง
ยากจน สถานศึกษาได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ก าลังศึกษาในระดับ ปวช.  ปวส. ภาคปกติ  และภาคสมทบ  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ดังน้ันวิทยาลัยฯ  
จึงได้จัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนข้ึน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหารายได้พิเศษในระหว่างเรียนและ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการท างานให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ียากจนให้
สามารถศึกษาต่อได้จนส าเร็จการศึกษาท่ีมุ่งหวังไว้อย่างมีคุณภาพสืบต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1   เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

5.2   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5.3   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษจากงานท่ีท า 
5.4   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างานจริงอันจะเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพต่อไป 
5.5   เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 คนและนักเรียน นักศึกษามีรายได้เพิ่มข้ึน
ระหว่างเรียน 
 6.2 เชิงคณุภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษในระหว่างเรียน และมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจอยู่ทุก
ระดับช้ัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 

นักเรียน 
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมี
รายได้พิเศษใน
ระหว่างเรียน  

นักเรียน 
นักศึกษามี
รายได้พิเศษใน
ระหว่างเรียน 
และมี
ประสบการณ์ใน
การท าธุรกิจ 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน               งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ............................................................ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.............1,000.............บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ...............1,000….......... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ....................................... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    ....................................... บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ....................................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 
 9.2 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จากการท าธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ ความอดทนและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  -  พอประมาณกับงบประมาณท่ีจัดสรร 
    -  พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ 
    -  พอประมาณกับระยะเวลา 
 2.  ความมีเหตุผล   -  นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
    -  นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   -  นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการท างาน  
3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี -  ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ 

    -  มีความขยัน อดทนและอดออม 
    -  ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   -  มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ/โครงการ 
    -  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดสรรเงินท่ีมีอยู่ส าหรับน าไปใช้ในการลงทุน 
 2.  คุณธรรม   -  นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ 
4  มิติ 

1.  สังคม  -  น าความรู้จากการประกอบธุรกิจ/โครงการ ไปเผยแพร่ให้ชุมชน หรือ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ ช่วยส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีสินค้าท่ีมีคุณภาพ
ให้เลือกซื้อเพิ่มมากข้ึน 

2.  เศรษฐกิจ  -  น าความรู้จากการประกอบธุรกิจ/โครงการ ไปประกอบอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมท่ีมั่นคง  
ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

 3.  วัฒนธรรม   -  เกิดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ 
            -  เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ 

4.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ส าหรับน าไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ และขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ..............................................ผู้ขออนุมัติ  
    (นางสาวกมลชนก  สว่างกุล)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้เสนอโครงการ      เห็นสมควร   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ  
 

 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)      (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
        ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       

 

       ลงช่ือ............................................................. 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

       ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....4.14..... 

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวกมลชนก สว่างกุล 
         หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     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  เป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญยิ่งส าหรับผู้ประกอบการท่ีริเริ่มจะก่อต้ังกิจการ  แผนธุรกิจน้ีเป็น

ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา  และการตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็น
โอกาสทางธุรกิจ  แผนธุรกิจจึงเปรียบเสมือนแผนท่ี  ในการเดินทางท่ีจะช่วยช้ีแนะข้ันตอนต่าง ๆ  ในกระบวนการ
ก่อต้ังกิจการ  ซึ่งแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่าง ๆ  ท้ังในเร่ืองการตลาด  การแข่งข้ัน  กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  
การคาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีน าผู้ประกอบการ หรือช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและข้อควรระวัง  เพื่อน าไปสู่การประกอบ
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จึงมีนโยบายในการพัฒนาครู  และนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับ 
ปวช. , ปวส. ภาคปกติ ภาคสมทบ  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ  จึงได้จัดท าโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจน้ีข้ึน  เพื่อเป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  ให้
สามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อม  หรืออาชีพอิสระของตนเองได้อย่างมั่นคง  อีกท้ังเป็นการสนับสนุนการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ีสนใจประกอบธุรกิจ 

5.2 เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับในการอบรมน าไปใช้
ในการจัดต้ังกลุ่มธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
  6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถจัดต้ังกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
 6.2 เชิงคณุภาพ 
  6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับ น าไปเขียนแผน
ธุรกิจของตนเองท าบัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่
ตนเอง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมน า
ความรู้ที่

ได้รับ น าไป
เขียนแผน
ธุรกิจของ
ตนเอง 
ท าบัญชี
แบบง่าย
สามารถ

เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

ผู้เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม
สามารถน า
ความรู้ไป
ประกอบ
อาชีพเพิ่ม

รายได้
ให้แก่
ตนเอง 

            
7.2 แต่งต้ังค าสั่ง

กรรมการ 
            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผลและ
สรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ             รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน               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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................-.................. บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ท่ีได้รับ น าไปเขียนแผน
ธุรกิจของตนเอง ท าบัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้แก่ตนเอง 
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10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 
    - พอประมาณกับงบประมาณ 
    - พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 2.  ความมีเหตุผล   -  นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการลงทุนประกอบธุรกิจ 

-  นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
-  นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  -  ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ 
-  มีความขยัน อดทน และอดออม 
-  ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม 

2  เงือ่นไข 
 1.  ความรู้   -  มีความรู้  ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ 

-  มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ 
 2.  คุณธรรม   -  ครู นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน และ
    ซื่อสัตย ์
4  มิติ 

1.  สังคม  - น าความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจไปเผยแพร่ให้ชุมชน หรือ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และสามารถน าแผนธุรกิจท่ีตนเขียนขึ้น
ไปขออนุมัติเงินลงทุนจากสถาบันการเงินได้  ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงิน
ลงทุนในการประกอบธุรกิจ และสามารถประกอบธุรกิจเล้ียงครอบครัวได้ 

2.  เศรษฐกิจ  - น าความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ไปเขียนขออนุมัติเงินลงทุนจาก
สถาบันการเงิน เพื่อน าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมท่ีมั่นคงได้ช่วย
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

 3.  วัฒนธรรม   -  เกิดความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ 
-  เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ 

4.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ส าหรับน าไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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ลงช่ือ................................................   ลงช่ือ....................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวกมลชนก  สว่างกุล)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและอประกอบธุรกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
           ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
      (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................. 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

           ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่…..4.15….. 

 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกมลชนก สว่างกุล 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี…….1………..  
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี.........1,4,7............ด้านท่ี........20....... 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3…………………………………………… 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี……2………ด้านท่ี……2.1…… 
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี..................2................... 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี........................1,2,3,5....................................... 
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:…….…มีวินัย..…… 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี............2................แผนท่ี.........3,4,5............ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เร่ืองการมีงานท า  มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  ผลผลิตคือผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน  นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้มี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเอง 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนาครู  และนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับ  ปวช. ปวส.  ภาคปกติ  ภาคสมทบ  และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  จึงจัดท าโครงการศึกษาดูงานข้ึน  เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  ให้สามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อม  หรืออาชีพ
อิสระของตนเองได้อย่างมั่นคง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการท าธุรกิจให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 5.2 เพื่อครู และนักเรียน นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานไปใช้ในการจัดต้ัง
กลุ่มธุรกิจการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาสามารถจัดต้ังกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปใช้ในการจัดต้ังกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 
ครู และ
นักเรียน 
นักศึกษาที่
ได้รับจาก
การศึกษาดู
งานสามารถ
จัดต้ังกลุ่ม
ธุรกิจได้   
ไม่น้อยกว่า   
2  กลุ่ม
ธุรกิจ 

ครู และ
นักเรียน 
นักศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษา
ดูงาน  ไปใช้
ในการจัดต้ัง
กลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ของตนเองได้ 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     เงินงบประมาณ             รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน                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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................................... บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในไปการศึกษาดูงาน 

9.2 ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถจัดต้ังกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม  
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  -  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
    -  พอประมาณกับงบประมาณ  
    -  พอประมาณกับเวลา (ตามก าหนด) 
 2.  ความมีเหตุผล  -  ครู และนักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการลงทุนประกอบธุรกิจ 

-  และนักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
-  นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี -  ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ 
-  มีความขยัน อดทน และอดออม 
-  ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๔๐๐   

 

2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   -  มีความรู้  ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ 
 2.  คุณธรรม   -  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน และ
ซื่อสัตย์ 
4  มิติ 

1.  สังคม  -น าความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจไปเผยแพร่ให้ชุมชน หรือประชาชน
ในท้องถิ่นของตนได้รู้จัก และสามารถน าแผนธุรกิจท่ีตนหรือประชาชนเขียน
ขึ้นไปขออนุมัติเงินลงทุนจากสถาบันการเงินได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงิน
ลงทุนในการประกอบธุรกิจ และสามารถประกอบธุรกิจเล้ียงครอบครัวได้ 

2.  เศรษฐกิจ  - น าความรู้จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมท่ีมั่นคงได้ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

 3.  วัฒนธรรม   -  เกิดความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ 
-  เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ 

4.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ส าหรับน าไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
ลงช่ือ.............................................             ลงช่ือ...........................................ผู้ขออนุมัติ  
      (นางสาวกมลชนก  สว่างกุล)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร   อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ........................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ  
       (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)          (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ...................................................... 
              (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

โครงการที่.....4.16..... 

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกมลชนก สว่างกุล 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี…….1………..  
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี......... 1, 4,7............ด้านท่ี........20....... 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3…………………………………………… 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี……2………ด้านท่ี…2.1,2.2.. 
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี.............2......................... 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี.............................1,2,3,5................................... 
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:...รับผิดชอบ,สามัคคี,มีวินัย… 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี.........2..............แผนท่ี........3,4,5.............. 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เร่ืองการมีงานท า มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ผลผลิตคือผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคปกติและภาคสมทบ 
ตลอดจนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ส านักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้เห็นชอบให้สถานศึกษาใน
สังกัดด าเนินการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ใหม่โดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาในรูปแบบของธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการในพื้นท่ี  
เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ ได้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจ
ในรูปแบบของตนได้  
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ตระหนักถึงความส าคัญตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาข้ึนเพื่อให้บริการแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และบริการให้ค าปรึกษา
ทางด้านทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเร่ิม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน น าไปสู่การประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1   เพื่อบริการให้ค าปรึกษาทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ 

5.2   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้
สามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

5.3   เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับในการอบรม
น าไปใช้ในการจัดต้ังกลุ่มธุรกิจ การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คนขึ้นไป 
  6.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถจัดต้ังกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคงและยั่งยืน น าไปสู่การประกอบธุรกิจประสบความส าเร็จ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  255…..  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 

ครู นกัเรียน 
นักศึกษา 
และ
ประชาชน
ทั่วไปมี
ความรู้ มี
ประสบการณ์
และทักษะ
วิชาชีพ
เก่ียวกับการ
ประกอบ
ธุรกิจ 
 

ครู นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
มีประสบการณ์
และทักษะ
วิชาชีพเก่ียวกับ
การประกอบ
ธุรกิจและ
รายได้และ
ค่าตอบแทนใน
การประกอบ
ธุรกิจ 

            

7.2 แต่งต้ัง
ค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ด าเนินการ             

7.4 ติดตามผล             

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ           รายได้สถานศึกษา  
                 งบด าเนินงาน             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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ..........-………. บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คนขึ้นไป 

 9.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถจัดต้ังกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ 
    - พอประมาณกับงบประมาณ 
    - พอประมาณกับเวลา (ตามเวลาท่ีก าหนด) 
 2.  ความมีเหตุผล  - นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
    - นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    - นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนการท างาน 
 3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี - ไม่ประมาทในการประกอบธุรกิจ 
    - มีความขยัน อดทน และอดออม 
    - ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม  
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   - มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมท่ีจะเริ่ม
ประกอบธุรกิจ 
 2.  คุณธรรม   - นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ 
4  มิติ 

1.  สังคม    - น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไปเผยแพร่ให้
ชุมชน หรือประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และสามารถน าความรู้ทักษะ
วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการไปเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน น าไปสู่การประกอบธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จได้ สามารถเล้ียงครอบครัวได้ 

2.  เศรษฐกิจ    - น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไปประกอบ
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมท่ีมั่นคงได้ ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดี
ขึ้น 

 3.  วัฒนธรรม     - เกิดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบธุรกิจ 
    - เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ในการลงทุนประกอบธุรกิจ 

4.  สิ่งแวดล้อม   - ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ส าหรับน าไปลงทุนประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินผลจากงานวิจัย 
 11.2 รายงานผลด าเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา 
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ลงช่ือ.........................................    ลงช่ือ..............................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวกมลชนก  สว่างกุล)       (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
              ผู้เสนอโครงการ    เห็นสมควร     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ  
 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ            ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ 
       
       ลงช่ือ................................................................ 
                 (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

           ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.17..... 

 

โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกมลชนก สว่างกุล 

   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี…….1………..  
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี......... 1, 4,7............ด้านท่ี........20....... 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3…………………………………………… 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี……2………ด้านท่ี……2.2…… 
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี..............2....................... 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี..........................1,2,3,5..................................... 
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี: ……รับผิดชอบ,สามัคคี..…… 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี...........2.............แผนท่ี.........3,4,5................. 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญของการประกวดส่ิงประดิษฐ์และยังส่งเสริม
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีการผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ เสมอ 

ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มีนโยบายให้ด าเนินงานโครงการต่างๆ  เพื่อเป็นการสนับสนุน
และพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร สถานศึกษาและ
ประเทศชาติต่อไปนั้น ทางส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุน 
และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของสถานศึกษา ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์และ
ต่อยอดธุรกิจเพื่อเป็นผลงานในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจและได้รับการ
คัดเลือกเข้าไปประกวดส่ิงประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 

ธุรกิจสามารถต่อ
ยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้
มากกว่า 2 
ธุรกิจ  

ธุรกิจสามารถต่อ
ยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้
มากกว่า 1 ธุรกิจ
และได้รับการ
คัดเลือกเข้าไป
ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับภาคได้ 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพั
นธ์แจ้ง
นักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ              รายได้สถานศึกษา  
                งบด าเนินงาน                 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    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติได้ 
10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  -  พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
    -  พอประมาณกับงบประมาณค่าใช้จ่าย 
    -  พอประมาณกับระยะเวลาด าเนินงาน 

2.  ความมีเหตุผล  - เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อยอดธุรกิจ 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   -  มีการเผยแพร่ธุรกิจสู่หน่วยงานภายนอก 
 2.  คุณธรรม   -  มีความคิดรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน 
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4  มิติ 
1.  สังคม  - เอื้อให้สังคมดี มีความร่วมมือกันในสถานศึกษา 
2.  เศรษฐกิจ  - เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อเข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์และ

เกิดรายได้ท่ีเกิดจากภายนอกสถานศึกษาได้ 
 3.  วัฒนธรรม   -  เกิดความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ ซึ่งกันและกัน 
    -  เกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ 

4.  สิ่งแวดล้อม  -  ปลูกจิตส านึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  พอประมาณกับเงินในมือและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัย
ฯ  ขยายผลต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ.............................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวกมลชนก  สว่างกุล)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง) 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
             ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร     อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)               (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา     อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
       
 
 
       ลงช่ือ............................................................... 
                (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
โครงการที่.....4.18..... 

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกมลชนก สว่างกุล 
      หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการตามนโยบาย สอศ. 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย : สอศ. ข้อท่ี…….1………..  
 2. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา: มาตรฐานท่ี......... 1, 4,7............ด้านท่ี........20....... 

3. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา: ข้อ………………………3…………………………………………… 
 4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานท่ี……2………ด้านท่ี…2.3… 
 5. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน: ด้านท่ี...............2...................... 
 6. โครงการสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง: ด้านท่ี.....................1,2,3,5........................................ 
 7. โครงการสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี:  …….…รับผิดชอบ..…… 
 8. โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. เป้าหมายท่ี............2................แผนท่ี........3,4,5.......... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินโครงการ
จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ในการส่งเสริมฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้าง
งาน ผู้ก าลังอยู่ในข่าย เลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท าและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  

โดยท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมและ
เป้าหมายชัดเจนท่ีจะสนับสนุนและด าเนินการโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน ในการน าสาขาวิชาชีพท่ีมีความเป็นเลิศของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น 
ได้แก่ อาชีพ “การนวดเท้าเพื่อการผ่อนคลาย” ไปฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาชีพให้กับประชาชนท่ีไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท าและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนและฝึกฝนความช านาญทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพ
ท่ียั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเอง
และครอบครัวได้ อันจะน าพาไปสู่ความมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั้งยืนในชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคม 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนท่ีไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิก
จ้างผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 
 5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์ จน
เกิดทักษะความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กลับครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจท่ีดี
ให้กับชุมชนได้ 

5.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 
5.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีสามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนได้ 

6.1.2 จ านวนประชากรท่ีไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 50 คน ได้รับการฝึกอบรม
และปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความถนัด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีสามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพและเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 

6.2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพท่ีสนใจและต้องการ จนเกิด
ทักษะความช านาญ สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

6.2.3 ประชาชนฯ ท่ีได้รับการฝึกอบรมอาชีพน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ใหก้ับตนเองไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม และรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้กับชุมชนตาม
นโยบายของรัฐ 

6.2.4 ประชาชนฯ ท่ีมารับการฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติในอาชีพสามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัดอย่างเช่ือมั่นท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 



                                                                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒             
                                                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

๔๑๐   

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    เงินงบประมาณ          รายได้  
                งบด าเนินงาน             งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน) 

        อื่น ๆ................................................................. 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น................1,000.............บาท ได้แก่ 
 8.1    หมวดค่าตอบแทน    ...................................... บาท    

8.2    หมวดค่าใช้สอย   ...................................... บาท 
 8.3    หมวดค่าวัสดุ    .............1,0000.......... บาท    

8.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ...................................... บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนท่ีไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิก
จ้างผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

9.2 ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
9.3 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน การจัดต้ังกลุ่มอาชีพท่ีมั่นคงภายในชุมชน 

10. วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3  ห่วง 
 1.  ความพอประมาณ  พอประมาณกับงบประมาณท่ีได้ 
 2.  ความมีเหตุผล  เพื่อน าหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 
2  เงื่อนไข 
 1.  ความรู้   ป้องกันการซ้ าซ้อนของเนื้อหาในการสอน 
 2.  คุณธรรม   มีจรรยาบรรณในการจัดการเรียนการสอน 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 
ผลผลิต
ของ

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2561  (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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 
 วิทยาลัย

สารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
สามารถเป็น
ศูนย์
ฝึกอบรม
อาชีพให้
ประชาชน
ได้ 
 

ประชาชนฯ 
ที่มารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ
และฝึกปฏิบัติ
ในอาชีพ
สามารถเลือก
ประกอบอาชีพ
ได้ตามความ
ถนัดอย่าง
เชื่อมั่นท าให้มี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

            

7.2 แต่งต้ังค าสั่ง
กรรมการ 

            

7.3 ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษา 

            

7.4 ด าเนินการ
จัดการอบรม 

            

7.5 ประเมินผล
และสรุปผล 
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4  มิติ 
1.  สังคม  เอื้อให้สังคมดี มีความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ 
2.  เศรษฐกิจ  ลดค่าใช้จ่ายวัสดุของสถานศึกษา 

 3.  วัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในสถานศึกษาและชุมชน 
4.  สิ่งแวดล้อม  สถานศึกษาได้มาตรฐาน และส่ิงแวดล้อมการท างานดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 11.2 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...............................................   ลงช่ือ...................................................ผู้ขออนุมัติ  
       (นางสาวกมลชนก  สว่างกุล)       (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
          ผู้เสนอโครงการ     เห็นสมควร       อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจสอบ   ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจสอบ  
     (นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจ่ันเพชร)     (นางศรัญญา  สุขปล่ัง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ผู้พิจารณาโครงการ 
       ผลการพิจารณา   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
       
 
       ลงช่ือ............................................................... 
        (นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 

 
 
 


