คํานํา
แผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาฉบับ นี้ เป นแผนแมบ ทที่จํ ากํ าหนดเป าหมาย และ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยปรับปรุงจากแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับเดิม เนื่องจากมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องคก ารมหาชน) : สมศ. รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 วิท ยาลั ยการสารพั ดชางปราจี นบุ รีไดดําเนินการจั ดทําแผนพั ฒนาการจั ด
การศึกษาดวยความรวมมือจากทุกฝาย ผูมีสวนเกี่ยวของ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไดจัดทํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อนํามาตรฐานการศึกษามา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษา ให มีคุณภาพตรงกับ ความตองการของผู เรี ยน ผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน เมื่ อ แล วเสร็ จ ไดเ สนอคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึก ษารวมพิ จ ารณา
ปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ผูแทน
ผู เ รี ย น ผู แ ทนผู ป กครอง ผู แ ทนชุ ม ชน ตลอดจนผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ท า น และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ที่ ได เ สี ยสละ ร ว มพิ จ ารณาให ขอ เสนอแนะความเห็ น ตางๆ ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษาจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ
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คําชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรีไดจัดทําขึ้น เพื่อ
มุงเนนการขับเคลื่อนแตละประเด็นการประเมินของทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนสําคัญ โดย
ปรับปรุงแผนพัฒนาฉบับเดิมขึ้นใหม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาใหม ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กรอบแนวคิดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาฉบับนี้จะ
ถูกนําไปปฏิบัติและปรากฏในแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ โดยมุงเนนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และคาดหวังใหผสู ําเร็จการศึกษามีความรู มีสมรรถนะ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน จบแลวมีงานทํา ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ เปน
ผูนําดานอาชีพแตละสาขางานและมีความสุขในการดําเนินชีวิตตอไป
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี ประกอบดวย 4 สวนสําคัญ สวนที่ 1
ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา สวนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ 3 ทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค
แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูก าร
ปฏิบัติ และสวนที่ 4 ภาพผนวก ประกอบดวยผูเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารยกราง แผนพัฒนาฯ และสรุป
การขับเคลื่อนประเด็นการประเมินในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหมผี ลนําไปบริหารจัดการในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ในการขับเคลื่อนเปาหมายตรงตามมารฐานการศึกษา และประเด็น
การประเมิน
ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จนั้น คือการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใชอยางเปน
ระบบมีการวางแผน ดําเนินการปฏิบัติตามแผนฯ มีการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยบุคลากรทุคนของสถานศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของทุกจิ กรรม โครงการ และแผนงานดังกลาว
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นางศรัญญา สุขปลั่ง

นางดวงพร ศรีปะโค

นายอภัย งามแสง

นายอภัย งามแสง

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายภาคภูมิ นาคทิพย์

หัวหน้างานกิจกรรม

นางภัชรานันท์ จันทชิด
หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ

นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ

นายจักรกฤช ศรีวิเศษ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นางสาวธนาพร บุญเปล่ง

นางนรีรัตน์ สมใจ

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

นายหาญประชา พรหมมา

หัวหน้างานปกครอง

นางนิภา งามแสง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายปวีณ แก้วใส

นางสาวธนาพร บุญเปล่ง
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นทอง

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

หัวหน้างานความร่วมมือ
นายรัฐพล ปัน้ ทอน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล

นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา ฯ

นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ

หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นายรณชัย เขียวชอุ่ม

นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้างานทะเบียน

นายชัยยา วิลัยไสย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและการประกอบธุรกิจ

นายภูมิพฒ
ั น์ ยวงการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

นายเสรี เสนชู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

นายประวิทย์ แว่นทิพย์

หัวหน้างานพัสดุ
นายสมภพ มงคล
หัวหน้างานอาคาร ฯ

นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวันชัย พันธุมงคล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นายจักรกฤช ศรีวิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลชนก สว่างกุล
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางนรีรัตน์ สมใจ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นายชัยยศ มีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ ฯ

1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร
อัตรากาลัง ในปีงบประมาณ 2561
อัตรากาลังของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 59 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว

4
10
9
3
15
18

รวม
ที่มา: งานบุคลากร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

59

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

สรุปข้อมูลจานวนบุคลากรของ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนคน

ตาแหน่ง

ชาย
แผนกวิชา/หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้บริหาร
รวม
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาคหกรรม
รวม
คนงาน
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่
คนสวน/แม่บ้าน/ยามรักษาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

2
2
5
5
2
3
2
3
20

3
1
3
7
29

ระดับตาแหน่ง

พนักงาน ครูจ้าง ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ข้าราชการ
หญิง รวม คศ. 3
คศ. 2
คศ. 1 ครูผู้ช่วย กพ.
ราชการ สอน ประจา ชั่วคราว
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
ผู้บริหาร
2 4 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 - ข้าราชการครู/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานราชการ/ครูจ้างสอน
- 5 - - - - 1 - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 4 - 1 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 - - - 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - 5 5 - - - 2 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 3 5 - - - - 1 - - - - 1 - 3 - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 1 4 - - - - - - 1 - - - - - 2 1 - - - 2 2 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 13 33 - - 1 2 0 2 - - - - 8 2 7 7 - - - ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 14 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14
1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1
15 22 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 15
30 59 3 3 2 2 2 2 - - - - 5 2 10 6 3 - 3 15

ระดับการศึกษา
ต่า
รวม
เอก โท ตรี กว่า
ตรี

4
- 4

-

-

4
4

5
5
2
3
3
2
- 2
4
- 1
2 27

-

5
5
2
3
5
5
2
4
2
33

-

-

-

2

1
-

-

-

- 3 3
4 10 15
- 4 4
- 4 17 22
7 35 15 59

หมายเหตุ

รายละเอียดผู้บริหาร/ข้าราชการครู/ข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายสมเกียรติ

ต้องทรัพย์อนันต์

2 นายอภัย

งามแสง

3 นางศรัญญา

สุขปลั่ง

4 นางดวงพร

ศรีปะโค

5
6
7
8
9

สุขขจรกุล
มงคล
บุญเปล่ง
สมใจ
เสนชู

นางสาวชนิกานต์
นายสมภพ
นางสาวธนาพร
นางนรีรัตน์
นายเสรี

10 นายประวิทย์
11 นายจักรกฤช
12 นายชัยยศ

แว่นทิพย์
ศรีวิเศษ
มีสวัสดิ์

ว/ด/ป เกิด
9 ธ.ค. 2501
2 พ.ค. 2519
29 มี.ค. 2520

วัน เดือน ปี
ที่บรรจุเข้ารับราชการ

วุฒิการศึกษา/สาขา

2 ส.ค. 2521 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
23 พ.ย. 2543 ปทส.เครื่องมือกล, บช.ม.บริหารการจัดการ,
ศศม. บริหารการศึกษา
13 ธ.ค. 2553 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

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

กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
ปทส. ช่างเชื่อมและประสาน
บช.ม.การบัญชี
คบ. คหกรรมศาสตร์
ค.บ.ม. วิศวะเครื่องกล,
ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
22 ม.ค. 2517 27 มิ.ย 2559 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)
18 ก.ค. 2526 15 ส.ค. 2560 วท.บ. คอมพิวเตอร์
25 ก.พ. 2531 15 ส.ค. 2560 คบ. คณิตศาสตร์

หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานบัญชี /หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ /หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์/หัวหน้างานแนะแนว

หมายเหตุ

รายละเอียดพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายสมเกียรติ
นายหาญประชา
นายวันชัย
นางสาวจุฑารัตน์

5 นายอภิรมย์
6 นางนิภา
7 นายปวีณ
8 นายยุทธนา

ว/ด/ป เกิด

วัน เดือน ปี
ที่บรรจุเข้ารับราชการ

วุฒิการศึกษา/สาขา

ตาแหน่ง

สุขปลั่ง
พรหมมา
พันธุมงคล
คงประสิทธิ์

14 ก.พ. 2518
19 ก.พ. 2513
9 ส.ค. 2525
21 ม.ค. 2526

1 ต.ค. 2548
20 พ.ค. 2556
24 เม.ย. 2557
1 พ.ค. 2550

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกกรรม
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

สรรพาณิชย์
งามแสง
แก้วใส
ทรัพย์ประเสริฐ

11 ต.ค 2521
22 พ.ค. 2519
5 ก.ย. 2533
15 ก.พ. 2532

21 พ.ค. 2550
12 ต.ค. 2552
1 มิ.ย. 2559
1 มิ.ย. 2559

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) หัวหน้างานโครงการพิเศษ

บธ.บ. การจัดการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าฯ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานส่งเสริมฯ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประกัน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

รายละเอียดครูพิเศษจ้างสอน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นายอานนท์
นายวสุรัตน์
นายรณชัย
นายภูมิพัฒน์
นายชัยยา
นางสุภาพร
นางภัชรานันท์
นายภาคภูมิ
นางสาวสุภาวดี

เอื้อเฟื้อ
วงษ์มิตร
เขียวชอุ่ม
ยวงการ
วิลัยไสย์
ศรีถัน
จันทชิด
นาคทิพย์
สุวรรณชัยรบ

นายรัฐพล

ปั้นทอง

นางสาวสุภาพร
นางสาวกมลชนก
นางสาวทัตพิชา

ดางาม
สว่างกุล
ทับทิมอ่อน

นางพิไลวรรณ

ตุ่นทอง

ว/ด/ป เกิด
19 พ.ค. 2534
4 ม.ค. 2530
18 ก.ย. 2529
13 ก.ย. 2535
23 พ.ค. 2523
12 เม.ย. 2521
30 พ.ค. 2525
1 ก.พ. 2522
25 เม.ย. 2531
22 มิ.ย 2536
14 มี.ค. 2534
6 ก.ค. 2530
13 ก.ค. 2536
10 พ.ย. 2560

วัน เดือน ปี
ที่เข้าทางาน
8 ธ.ค. 2558
25 ม.ค. 2553
21 ส.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
2 ม.ค. 2556
6 ม.ค. 2559
10 พ.ย. 2558
20 ก.ค. 2547
19 ม.ค. 2558
27 มิ.ย 2559
4 พ.ย. 2556
26 ธ.ค. 2559
15 ส.ค. 2560
11 มิ.ย. 2560

วุฒิการศึกษา/สาขา
อ.ศ.ม.เครือ่ งจักรกลเกษตร
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทล.บ. เทคโนโลยีบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อส.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
บช.บ การบัญชี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ปวส.คอมพิวเตอร์
ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม
ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม
คบ. คอมพิวเตอร์

ตาแหน่ง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูแผนกวิชาไฟฟ้า
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ครูแผนกคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานกิจกรรม
หัวหน้างานความร่วมมือ
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ/เจ้าหน้าที่ช่วยสอนคหกรรม

หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว
ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างานห้องสมุด

หมายเหตุ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ - สกุล
นางชุติมา
นางนพมาศ
นางสาวเยาวรัตน์
นางสาววรรณพร
นางสาวลลิตา
นางสาวทิพย์ศิริ
นางสาวสุทธิวรรณ
นางสาวทิพย์สุดา
นางสาวทิพย์รัตน์

บารุงกิจ
ห้อฤทธิ์
วงษ์รอด
ทองสุข
พงษ์โต
สิงห์คาโล
วีระเพียร
ดิศร
ลิ้มสวัสดิ์

นายกฤษดา

ถวิลรักษ์

นางสาวรังสิยา
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวสมฤดี
นางสาวทวีวรรณ
นางมาลี
นายบุญเนาว์
นายสมศักดิ์
นายประทีป
นายปฐวี

ห้วงน้า
สีลาเนา
สอนสืบ
แผนสะท้าน
มะลิทอง
สุวรรณคา
เจิมกระจีน
สืบสาย
บุญวรรณา

ว/ด/ป เกิด
2 ม.ค. 2519
2 ม.ค. 2531
6 พ.ย. 2529
25 เม.ย. 2537
27 ก.ค. 2531
12 ก.พ. 2533
15 พ.ค. 2535
9 ต.ค. 2536
27 มิ.ย. 2537
8 ส.ค 2533
10 มิ.ย. 2532
1 มี.ค. 2531
9 ต.ค. 2536
22 พ.ค. 2525
19 มิ.ย. 2516
14 เม.ย. 2514
9 พ.ย. 2521
3 มิ.ย. 2502
16 พ.ค. 2517

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561
วัน เดือน ปี
วุฒิการศึกษา/สาขา
ที่เข้าทางาน
12 พ.ค. 2542 บธ.บ. บริหารธุรกิจ
12 มี.ค. 2550 ปวส. เทคโนโลยีสานักงาน
10 พ.ย. 2558 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 ส.ค. 2560 ปวส.การบัญชี
1 ธ.ค. 2558 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 ม.ค. 2559 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 ก.ค. 2560 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 มิ.ย. 2560 ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์
1 ก.ค. 2559 ปวส.การบัญชี
13 ก.ย 2559 ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์
1 เม.ย. 2552 ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์
7 มิ.ย. 2559 นบ. นิติศาสตร์
16 ต.ค. 2560 ปวส.การบัญชี
3 เม.ย. 2560 ปวส.การบัญชี
14 ก.ย. 2553 ป.6
1 ต.ค. 2546 ป.6
16 ต.ค. 2560 ม.6
1 พ.ย. 2551 ป.6
1 พ.ย. 2560 ม.6

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ประกันฯ/งานความร่วมมือ/งานส่งเสริมฯ

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ/งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว/งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานกิจกรรม

แม่บ้าน
คนงานเกษตร (คนสวน)

ยาม
ยาม
พนักงานขับรถ

หมายเหตุ

ที่
1 นายวิน
2 นายจิราวัฒน์

ชื่อ - สกุล
ดิศร
ธิติเมธีศักดิ์

ว/ด/ป เกิด

รายละเอียดลูกจ้างประจา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561
วัน เดือน ปี
วุฒิการศึกษา/สาขา

ตาแหน่ง

ที่บรรจุเข้ารับราชการ

14 ก.ย. 2501 1 ก.ย. 2538 ป.4
9 มี.ค. 2503 20 พ.ค. 2539 ปวส. ไฟฟ้ากาลัง

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

หมายเหตุ

1.3 ข้อมูลด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
จานวนนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

ปี 1

ภาคเรียนที่ 2/2560
รวมทั้งสิ้น
ปวช.
ปวส
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

60

35

ประเภท/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ)
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตัง้ ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ปวช. ปวส.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

78

173
25
8

41

42

50

15
33
134

8
85

15
143

56
362

42

26

25

93

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ)

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม ปวช. ปวส.

20

62

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชาท่องเที่ยว ปวช. ปวส.
รวมระดับชั้น ปวช.ปวส.
196
ที่มา: งานทะเบียน วันที่ 1 กันยายน 2560

15

15

32

133
32

57 105

56
467

40

133

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ)

สาขางานการบัญชี
สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)

65
8

173
65
8

48

17

24
11
54 130

93
44
51
50
24
11
273

19
6
25
765

22
29

22
22

14
11
76

10

44
51

50

41

40

143

8

11

19

11
194

3 3 6
19 3 3 6
524 127 114 241

8
134

เป้าหมายจานวนนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

ปี 1

ภาคเรียนที่ 1/2561
รวมทั้งสิ้น
ปวช.
ปวส
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม

60

60

ประเภท/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ)
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตัง้ ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ปวช. ปวส.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

35

155
20

40

41

42

45
8

155
45
8

35

123
35

88

61
427

22

42

108
42

29

29

25
8

123
20

20
120

33
134

8
85

61
339

40

42

26

108

40

20

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ)

15

48

สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน (ภาคสมทบ)

14 34
11 11
76 116

29
75
34
11
299

20 3 23
28 20 3 23
550 100 127 227

28
23
51
777

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ)

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชาท่องเที่ยว ปวช. ปวส.
รวมระดับชั้น ปวช.ปวส.

40

20

15

75
20

80

62

20
20
220

196

41

183

8

28

8
134

40

ตารางสรุปรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2559
ที่

1
2
3
4
5
6

แผนก

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
53
19
1
20
37.74
48
22
22
45.83
9
3
3
33.33
17
1
13
14
82.35
32
12
18
30
93.75
6
1
4
5
83.33
165
58
36
94
56.97
จานวน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
22
28
28
8 ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
23
26
1
27
9 การบัญชี (ทวิภาคี)
16
12
12
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
14
28
42
11 การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
3
1
2
3
รวม
106
69
43
112
รวมทั้งสิน
271
127
79
206

100.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
76.01

1.5 ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
29

1. อาคารเรียน 1 บริหารธุรกิจ – สามัญ
2. อาคารเรียน 2 ช่างอุตสาหกรรม
3. อาคารหอประชุมดวงสว่าง และ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
4. อาคารตึกอานวยการห้องปฏิบัติงาน /ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ /ฝ่ายวิชาการ
5. ป้อมยามและห้องครูเวร
6. ห้องธนาคารโรงเรียน
7. ห้องเรียนระยะสั้น (ตัดผม ชาย/หญิง)
8. ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.)
9. ห้องสหการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. พระวิษณุกรรม
11. พระพุทธรูป
12. ลานอเนกประสงค์
13. เสาธง

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บ่มเพาะ
แผนกวิชาคหกรรม
ห้องเรียนระยะสั้น (เสริมสวยสตรี)
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บ่มเพาะ
ห้องเกียรติภูมิประวัติวิทยาลัยฯ
แผนกวิชาคหกรรม
ห้องเก็บพัสดุกลาง
โรงฝึกงานแผนกไฟฟ้ากาลัง
โรงอาหาร
อาคารเทคนิคพื้นฐาน
ห้องน้า
บ้านพักครู – บุคลากร
บ้านพักผู้อานวยการ
ลานจอดรถ นักเรียน-นักศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
ห้องเก็บอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี
อำคำร/สิ่งก่อสร้ำง ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด
ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคาร 1 จานวน 4 ชั้น

จำนวน
จำนวน

ชั้น

1

1

ห้อง
ห้องอินทนิล
ห้องขยายเสียง
1101

1102
2

3

4

1103
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1301
1302
1303
1304
1305
1401
1402
1403
1404
1405
1406

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

160
20
78
59
80
53
53
80
64
64
53
80
80
80
60
60
80
40
80
56
56
40

ลักษณะกำรใช้งำน
ห้องประชุม
ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง
ห้องเรียนปฏิบัติการแผนกการท่องเที่ยว
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกการท่องเที่ยว
ห้องเรียนปฏิบัติการแผนกการท่องเที่ยว
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาไทย/สังคม
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาสุขศึกษา
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาคณิตศาสตร์
ห้องเรียนทฤษฎี
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ
ห้องเรียนปฏิบัติการเครื่องใช้สานักงาน
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาการบัญชี
ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาการบัญชี
ห้องพิมพ์ดีดไทย
ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ

สภำพปัจจุบัน
ใช้ได้























ใช้ไม่ได้

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคาร 2 จานวน 4 ชั้น

จำนวน
จำนวน

ชั้น

1

1

2

3

4

ห้อง

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะกำรใช้งำน

สภำพปัจจุบัน
ใช้ได้

2101
ห้องเครื่องมือช่างยนต์
ห้องเก็บอุปกรณ์ช่างยนต์
พื้นที่ฝกึ ฝีมือช่างยนต์
2201
2202
ห้องเก็บเครื่องมือ
ห้องเก็บอุปกรณ์
พื้นที่ฝกึ ฝีมือเทคนิคพื้นฐาน
พื้นที่ฝกึ งานเชื่อมโลหะ
2301
2302
2303
2304

80
20
40
31
60
60
20
20
100
140
80
40
40
80

ห้องเรียนทฤษฎีแผนกช่างยนต์
ห้องเก็บเครื่องมือช่าง
ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องเรียนภาคปฏิบัติแผนกช่างยนต์
ห้องเรียนทฤษฎี
ห้องเรียนทฤษฎีวิชาเขียนแบบ
ห้องเก็บเครื่องมือช่างเทคนิคพื้นฐาน
ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานฝึกฝีมือ
ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ
ห้องปฏิบัติการมอเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทฤษฎีไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
















2305

80

ห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป



2306

25

ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์/PLC



2401

80

ห้องปฏิบัติการขยายเสียง



2402

80

ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์



2403

80

ห้องปฏิบัติการเครื่องรับโทรทัศน์



2404

60

ห้องปฏิบัติการเครื่องรับวิทยุ



2405

60

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น



ใช้ไม่ได้

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น
อาคารวิทยบริการและสานักงาน

จำนวน

สภำพปัจจุบัน

จำนวน

ชั้น

ห้อง

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

1

1

ห้องปฏิบัตงิ านฝ่ายบริหารทรัพยากร

16

ห้องผู้อานวยการวิทยาลัย



2

ศูนย์การเรียนรู้-วิทยบริการห้องสมุด

120

ศูนย์การเรียนรู้-วิทยบริการและห้องสมุด



3

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

32

เพื่อการเรียนการสอนทางภาษา



ห้องเครื่องถ่ายเอกสาร

80

ห้องเครื่องถ่ายเอกสาร



4

ห้องประชุม

200

ห้องประชุม



จานวน 4 ชั้น

ลักษณะกำรใช้งำน

ใช้ได้

ห้องตัดผมชาย

1

1

ห้องตัดผมชาย

53

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาตัดผมชาย



ห้องเสริมสวยสตรี

1

1

ห้องเสริมสวย

68

ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาเสริมสวยสตรี

ห้องเก็บพัสดุกลาง

1

1

ห้องเก็บพัสดุ

10.34

ห้องเก็บของพัสดุกลาง

ห้องคหกรรม/งานพัสดุ
บู๊ชฝึกงานแผนกไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์
ห้องซิลสกรีน
โครงเหล็กพร้อมหลังคา (ข้างอาคาร 2)
โครงเหล็กพร้อมหลังคา (หลังอาคาร 2)
หอประชุมดวงสว่างและฝ่ายวิชาการ

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

ห้องคหกรรม/งานพัสดุกลาง
พื้นที่ปฏิบัติงานไฟฟ้า
พื้นที่ปฏิบัติงานช่างยนต์
พื้นที่ปฏิบัติงานซิลสกรีน
โรงจอดรถ
พื้นที่จัดการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
หอประชุมดวงสว่าง

112
90
82.5
12.25
65
195

ห้องปฏิบัติการคหกรรมอาหาร/งานพัสดุกลาง
ห้องเรียนภาคปฏิบัติแผนกช่างไฟฟ้า
ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์
ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานซิลสกรีน
ใช้จอดพักรถยนต์ของวิทยาลัยฯ
ห้องปฏิบัติการแผนกช่างยนต์
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ประชุมนักศึกษา,ผู้ปกครอง,เรียนพละศึกษา










บ้านพักผู้บริหาร
บ้านพักครู/อาจารย์
บ้านพักภารโรง
รั้ว คอนกรีต พร้อมป้ายชื่อวิทยาลัย

1
18
6
1

2
2
1
-

-

115.5
1026
130.8
442

960

บ้านพักผู้อานวยการ
บ้านพักครู/เจ้าหน้าที่
บ้านพักนักการภารโรง
รั้วกั้นบริเวณรอบวิทยาลัยฯ







ใช้ไม่ได้

ชื่ออำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอื่น
เสาธง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
แท่นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
แท่นประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม
ศาลาพักผ่อน
ห้องน้า-ห้องส้วม ชาย-หญิง
โรงอาหาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสหการ
ป้อมยาม
ห้องครูเวร
ห้องธนาคารโรงเรียน
ห้องพยาบาลหญิง
ห้องพยาบาลชาย
ห้องส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ
ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ห้องรับรอง
ห้องฝึกปฏิบัติการ P.P. Coffee
อาคารอเนกประสงค์(โดม)

จำนวน
จำนวน

ชั้น

ห้อง

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
-

9
2,000
3,300
16.0
16.0
74
135
410
24
72
72
21.6
12.25
12.95
17.5
17.5
8.75
35.7
24.5
24
24

ลักษณะกำรใช้งำน
ลานกิจกรรม
ถนนภายในวิทยาลัยฯ
ถนนภายในวิทยาลัยฯ
ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม
ศาลาพักผ่อนหน้าอาคารเรียน
ห้องน้า-ห้องส้วม ชายหญิง ด้านข้างโรงอาหาร
แหล่งจาหน่ายอาหารให้นักศึกษา
ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
สหการวิทยาลัยฯ
ห้องยามรักษาการ
ห้องเวร-ยาม กลางคืน
ห้องปฏิบัติการงานธนาคารโรงเรียน
ห้องพยาบาลหญิง
ห้องพยาบาลชาย
ห้องปฏิบัติงานส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ
ห้องปฏิบัติงานกิจกรรม
ห้องรับรอง
ห้องฝึกปฏิบัติการ P.P. Coffee
จัดประชุมกลางแจ้ง

สภำพปัจจุบัน
ใช้ได้























ใช้ไม่ได้

1.6 ด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณ
ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย เงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561
1. จำนวนนักเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2560 (ต.ค.60-มี.ค. 61)
จานวน
- ภาคเรียนที่ 1/2561 (เม.ย.61-ต.ค. 61) จานวน
รวมทั้งสิ้น
2. ประมำณกำรรำยรับ
- ยอดคงเหลือ (ณ 30 ก.ย. 60)
- รายรับที่คาดว่าจะได้
รวมทั้งสิ้น
3. ประมำณกำรรำยจ่ำย
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
- ค่าตอบแทน
601,200.00
- ใช้สอย
519,255.00
- ค่าวัสดุ
305,653.00
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอืน่
7,280,762.00
- สารองฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

2,265.00 คน
2,397.00 คน
4,662.00 คน
5,861,180.00 บาท
2,845,690.00 บาท
8,706,870.00 บำท

48.58
51.42
100.00
67.32
32.68
100.00
-

บาท
บาท
บาท
1,426,108.00 บาท

6.90
5.96
3.51
0.00

7,280,762.00 บำท
8,706,870.00 บำท

83.62
100.00

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559-2560
รายจ่ายจริง ปี 2559
ประเภทรายจ่าย

งปม.

อุดหนุน

รายจ่ายจริง ปี 2560
รายได้
สถานศึกษา

งปม.

อุดหนุน

รายได้สถานศึกษา

หมายเหตุ

1. เงินเดือนข้าราชการ + เงิน
ประจาตาแหน่ง + ค่าครองชีพ

5,382,985.00

5,129,720.00

755,822.00

774,326.00

2,981,321.00

2,163,510.00

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

1,928,252.00

1,861,866.00

40,900.00

191,964.00

958,388.00

531,520.00

142,375.00

96,350.00

6. ค่าวัสดุ

2,856,127.00

564,761.00

7. ค่าสาธารณูปโภค

1,486,500.00

946,844.00
389,457.00

520,286.00

5. ค่าใช้สอย

8. แผนงาน/โครงการ
9. ค่าครุภัณฑ์

627,000.00

1,061,000.00

160,000.00

4,469,465.00

2,900,000.00

10. ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
11. เงินอุดหนุน ขั้นพื้นฐาน ปวช.
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,998,900.00
3,078,900.00

2,959,948.00

1,170,000.00

991,718.15

488,700.00

453,600.00
362,298.15

555,750.00
269,100.00

12. เงินอุดหนุน สิ่งประดิษฐ์,

553,330.00
234,000.00

และอื่น ๆ
13. รายจ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

188,417.00

19,779,043.00

8,524,267.00

305,000.00
6,412,658.19

8,025,073.00

6,572,658.19

30,405,831.30

877,732.00

808,600.00

แหล่งข้อมูล : งานการเงิน
ยอดเงิน รายได้สถานศึกษา

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประมาณการรายรับ จากเงินรายได้สถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2561

=

5,306,050.05 บาท

=

2,845,690.00 บาท

ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มี
ทัก ษะและการประยุ กต์ ใ ช้ เป็ น ไปตามาตรฐานคุณ วุ ฒิ อาชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษา และมี คุ ณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาที่ครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเดิมให้
ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียน และวัยทางาน ตามหลั กสู ตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา นโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาที่การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริ มสนับ สนุน ให้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา ผู้ เรี ยน หรือ ร่ว มกั บบุ คคล ชุม ชน องค์ก รต่ างๆ ที่ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สาหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561 จานวน 5 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระของงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
และการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
การศึ กษามีการพัฒ นาระบบดูแ ลช่ว ยเหลื อและแนะแนวผู้ เรีย นให้ ส ามารถส าเร็ จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
ร้อยละของการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบเท่ากับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น
X ๑๐๐
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

4.จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
ร้อยละ 50.00
1
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ดี
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1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรั บผิดชอบ ความซื่อสั ตย์ และการเสียสละเพื่อส่ วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
1. ผู้ เรี ย นน้ อยกว่าร้ อยละ 60 มีความรับผิ ดชอบ ซื่อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ ว นรวม มีความเป็ น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผู้เรียนร้อยละ 60.00 - 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนร้อยละ 70.00 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
4. ผู้เรียนร้อยละ 80.00 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผู้เรียนร้ อยละ 90.00 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อที่ 5
มีผลการประเมินตามข้อที่ 4
มีผลการประเมินตามข้อที่ 3
มีผลการประเมินตามข้อที่ 2
มีผลการประเมินตามข้อที่ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
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ดี
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1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีกี่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบการอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิ ส ระของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ปรากฏผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล
การประเมินศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนผู้เรียนที่ประสมความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

X ๑๐๐

การตรวจสอบข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
3. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมิ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว
และระดับ 5 ดาว

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ร้อยละ 70.00 - 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ร้อยละ 60.00 - 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ร้อยละ 50.00 - 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานที่ศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาก าหนดหรื อ เข้ า ร่ ว มกั บหน่ ว ยงานอื่น หรื อ มี การน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
ชุมชน หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนาไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
จังหวัด หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ
5. ผลงานนวัต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื องานวิ จัย มี การน าไปใช้ ป ระโยชน์จ ริง ใน
ระดับประเทศ หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ

การประเมิน
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา
2. การนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลประเมินตาม ข้อ 1 และข้อ 5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลประเมินตาม ข้อ 1 และข้อ 4
4
ดีเลิศ
มีผลประเมินตาม ข้อ 1 และข้อ 3
3
ดี
มีผลประเมินตาม ข้อ 1 และข้อ 2
2
ปานกลาง
มีผลประเมินตาม ข้อ 1
1
กาลังพัฒนา
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการสิ่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ

หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันระดับนานานชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้น
เอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
การตรวจข้อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน
การเข้าร่ว มการประกวด แข่งขั นทางด้านทักษะวิช าชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิช าชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
กาหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดย
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ ปวช.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับ ปวส.
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จานวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
X ๑๐๐
โครงสร้างหลักสูตร

การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไปครั้งแรก
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กาลังพัฒนา
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.) ชั้ น ปี ที่ 2 ที่ไ ด้ คะแนนตั้ งแต่ ค่า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้น ไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

การประเมิน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร

X ๑๐๐

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3. จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
4. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรื อศึ ก ษาต่ อ โดยไม่นั บ รวมผู้ เ รี ย นเทีย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ จาแนกตามระดั บ ประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

การประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ที่มีงานทา หรือศึกษาต่อ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

X ๑๐๐

การตรวจสอบข้อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา
4. จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึกษาหลั กสู ต รประกาศนียบั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) ในปีที่ ผ่ านมาที่ มีงานทา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทา
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
6. มีผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

หมายเหตุ
1. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง การทางานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ

2. สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการทางานหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้
ในการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ใน
ศตวรรษ ที่ 21
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การประเมิน
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
4. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา
5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมีส่วนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

X ๑๐๐

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
การประเมิน
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
2. แผนการจั ดการเรี ย นรู้ มีการบู ร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม คุณลั กษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบข้อมูล
1. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น
4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย

เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
การคานวณ
ร้อยละ

=

จานวนครูผู้สอนทีจ่ ัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

X ๑๐๐

จานวนครูผู้สอนทั้งหมด

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ
เรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชน
3.1 ครูผู้สอน
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา แห่ง
เรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย

=

100 { V+W+X+Y+Z }
5N

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึ กษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและ
รายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งในในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล

การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
W = จานวนครูผู้สอนที่ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
X = จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
Y = จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ
ร้อยละเฉลี่ย

=

100 { V+W+X+Y+Z }
5N

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ดีเลิศ
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ดี
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
ปานกลาง
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
กาลังพัฒนา

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คาอธิบาย
ครู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเองและเข้ า ร่ ว มกระบวนการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ได้ รั บ การพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิช าชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่
การประเมิน
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและและการพัฒนาวิชาชีพ
5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
การคานวณ
กาหนดให้
N = จานวนครูผู้สอนทั้งหมด
V = จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
X = จ านวนครู ผู้ ส อนที่ น าผลจากการพั ฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการจั ด
การเรียนการสอน
Y = จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่การเผยแพร่

ร้อยละเฉลี่ย

=

100 { V+W+X+Y+Z }
5N

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ
3. จานวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
4. จานวนครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จานวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้การยอมรับ หรือ
เผยแพร่
เกณฑ์การประเมิน
นาค่าร้อยละเฉลี่ยที่คานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสาคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมาศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่จะทาให้การบริหาร จัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี
และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษา ครูและบุ คลากรทางการศึกษามีส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน
การจัดการสถานศึกษา

การประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมายเหตุ : ส าหรั บ สถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรงเรียนเอกชน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
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3
2
1
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3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพเอการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
การประเมิน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ มี จิ ต อาสาโดยใช้ วิ ช าชี พ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม
รายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คาอธิบาย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาจึ ง ได้ จั ดท าแนวทางปฏิบั ติก ารจั ดการอาชี ว ศึก ษาระบบทวิภ าคีขึ้ นเพื่ อให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1 การส ารวจความพร้ อ มของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน องการ ในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.1 จัดทาแผนงานและจัดทาทาแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.1 คัดเลือกผู้เรียน
3.2 ทาสัญญาการฝึกอาชีพปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง
3.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.1 การสาเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5.2 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 การสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลประจาปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การตรวจสอบข้อมูล
1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1
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4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อธิบาย
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรื อต่างประเทศ ในด้านครู พิเศษ ครู ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ครู ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาและ
ในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ให้ ค รู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางาน
ที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ
2. เครือข่ายความร่ว มมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีว ศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จานวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
4. จ านวนสาขางานที่จั ดให้ ครู พิเศษ ครูภู มิปัญ ญาท้ องถิ่น ครูผู้ เชี่ย วชาญ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
มีผลการประเมินตามข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
คาอธิบาย
สถานศึกษามี การบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

การประเมิน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
ชุมชน
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
2. ผลการเข้าร่วมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

การประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3. สถานที่ ศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นา และดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียน
โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการบริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2. แผนการโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลาการและผู้เรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ
สิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ
สิ่งอานวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5
5
ยอดเยี่ยม
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4
4
ดีเลิศ
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3
3
ดี
มีผลการประเมินตามข้อ 1,2
2
ปานกลาง
มีผลการประเมินตามข้อ 1
1
กาลังพัฒนา

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง
การจั ดระบบรั กษาความปลอดภัย ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ เพื่ ออานวยประโยชน์ส าหรั บ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 ระบบส่งกาลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้า ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา
2. ระบบประปา หรือน้าดื่ม น้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้า
ระบบกาจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสาหรับให้ ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือสมุดอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากร ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. ศูน ย์ วิทยบริ การหรื อห้ องสมุดมีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้ เรียนเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด และระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ
5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน
การตรวจสอบข้อมูล
1. แผนงาน โรงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้ าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ
3. จานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นควาด้วย
ตนเองเพียงพอ
4. จานวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จานวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
6. จานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
7. จานวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ในด้ า นความสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ทั น เหตุ ก ารณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บใช้ข้อมูล
3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ข้อ
มีผลการประเมิน 4 ข้อ
มีผลการประเมิน 3 ข้อ
มีผลการประเมิน 2 ข้อ
มีผลการประเมิน 1 ข้อ
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หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อนาที)

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นสอน
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
การประเมิน
ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกันจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
การคานวณ

ร้อยละ

=

จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีม่ ีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน
จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษา

X ๑๐๐

การตรวจสอบข้อมูล
1. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
นาผลการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นนาไป
5
ร้อยละ 70.00 – 79.99
4
ร้อยละ 60.00 – 69.99
3
ร้อยละ 50.00 – 59.99
2
น้อยกว่าร้อยละ 50.00
1
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ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา
ทั้ ง ภายใน และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิ ศ ทาง และแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการบรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ไว้ดังนี้
“วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัด
ช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ
พัน ธกิจ ที่ 5 เสริ มสร้ างบุ คลากร ผู้ เรียนให้ มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ดารงตนได้ อย่า ง
มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
กาหนดไว้

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่

พันธกิจ

ที่

กลยุทธ์

1. จั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ช าชี พ ให้ มี 1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
คุณภาพตามมาตรฐานอาชีว ศึกษาวิทยาลั ย 2. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี สอดคล้ อ งกั บ ความ
และการวัดผลประเมินผล
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพตรงตามสาขางาน
4. ส่ ง เสริ ม ให้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื่ อ
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิช าชีพและ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้
3. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ 1. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา
สถานศึกษา
2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
3. พัฒ นาระบบบริห ารจัด การตามหลั กเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและยึด
หลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกาลังใจ
5. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการ
4. พั ฒ นางานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม 1.
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียน
เทคโนโลยี และสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ จั ด
มีการจัดทางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
งานสร้างสรรค์
2.

ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ต่าง ๆ

ที่

พันธกิจ

ที่

กลยุทธ์

5. เสริ ม สร้ า งบุ ค ลากร ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ 1. ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
คุณธรรม และจริ ยธรรม ดารงตนได้อย่างมี
ตามหลั ก คุ ณ ธรรม ยกย่ อ ง เชิ ด ชู บุ ค คลผู้ มี
ความสุ ข ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
คุณธรรมจริยธรรม
พอเพียง
2. ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานสถานศึ ก ษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา
3. ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานสถานศึ ก ษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางให้การขับเคลื่อ นคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
1.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน มีจานวน 4 กลยุทธ์
ดังนี้
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
2.1.1. เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของสถานประกอบการ
2.1.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทาใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลกเรา
3. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดหลักปรัชญา

4. โครงการกิจกรรมวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู
6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
7. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
8. โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด
9. โครงการลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์การนักเรียน นักศึกษา
11. โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day
12. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ชาติ
13. โครงการลูกเสือบริการ
14. โครงการวันศุกร์พบธรรม
15. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
16. โครงการประชุมวิชาการองค์การ
17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
18. โครงการทัศนศึกษางาน นักศึกษาองค์การ
19. โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
20. โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness Collage)
21. โครงการธนาคารขยะ
22. โครงการช่อสะอาด
23. โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม วันดินโลก
24. โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึกลดการทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
25. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
26. โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน
27. โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)
28. โครงการประชุมผู้ปกครอง
29. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกกลางคัน/เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
30. โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก
31. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจาปี
32. โครงการสวัสดิการพยาบาล
33. โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้าดื่ม
34. โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี
35. โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
36. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
37. โครงการอาชีวะอาสา

38. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
39. โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
40. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
41. โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร
42. โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
43. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
44. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
45. โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา
46. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
47. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
48. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
49. โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
50. โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2562
51. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
52. โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกอาคารสถานที่
53. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ
54. โครงการบริการวิชาชีพ
55. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา
56. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบยั่งยืน
57. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
58. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ
59. โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
60. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
61. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
62. โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน
63. โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์
64. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
65. โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน
66. โครงการปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
67. โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
68. โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน
69. โครงการ Christmas & Happy New Year
70. โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
71. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

72. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
73. โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
74. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
75. โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์
76. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
77. โครงการขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
78. โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาไทยแลน 4.0
79. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้
80. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
81. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
82. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
83. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
84. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
85. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
2.1.3. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
2.2. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.2.1. เป้าประสงค์
หลักสูตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2.2.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ
4. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
5. โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2.3. ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
3. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
2.3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขางาน
2.3.1. เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ มีงานทาและดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

2.3.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. โครงการอาชีวะอาสา
3. โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
8. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9. โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน
10. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ
2.3.3. ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. จานวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม
2.4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.4.1. เป้าประสงค์
ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.4.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ
3. โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์
5. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
6. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
7. โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
8. โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาไทยแลน 4.0
9. โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียน
10. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
11. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
2.4.3. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา

พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกคน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
2.1.1. เป้าประสงค์
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ได้รับการบริการทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
2. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
3. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2.1.3. ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ สาเร็ จการฝึกอบรมแต่ละหลั กสู ตร รายวิชานาความรู้ไปประกอบอาชีพและ
นาไปใช้ประโยชน์
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการฝึกอบรม
2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.2.1. เป้าประสงค์
หลักสูตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2.2.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
5. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้
6. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2.2.3. ตัวชี้วัด
1. จานวนสถานประกอบการทีมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ
2.3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
2.3.1. เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

2.3.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
3. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้
4. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
5. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
6. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
7. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
8. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2.3.3. ตัวชี้วัด
1. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาความรู้ไปประกอบอาชีพ
หรือนาไปใช้ประโยชน์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา มีจานวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา
2.1.1. เป้าประสงค์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ
2.1.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการกิจกรรมวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. โครงการวันศุกร์พบธรรม
3. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College)
6. โครงการธนาคารขยะ
7. โครงการช่อสะอาด
8. โครงการ World Soil Day ๕ ธันวาคม วันดินโลก
9. โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึก ลดการทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
10. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
11. โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก

12. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจาปี
13. โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้าดื่ม
14. โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี
15. โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
16. โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป
17. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง
18. โครงการ คู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร
19. โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี
20. โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
21. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
22. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
23. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
24. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ
25. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
26. โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์
27. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
28. โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
29. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
30. โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
31. โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
32. โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
33. โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
34. โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียน
35. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
36. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
37. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
38. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
39. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
2.1.3. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครู บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.2.1. เป้าประสงค์

มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
2.2.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน
2. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
3. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
4. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
5. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้
6. โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
7. โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.2.3. ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
2.3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและยึดหลักธรรมาภิบาล
2.3.1. เป้าประสงค์
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
2. โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป
3. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง
4. โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี
5. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6. โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
7. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
8. โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาไทยแลน 4.0
2.3.3. ตัวชี้วัด
1. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการ
2. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีทีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4. กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกาลังใจ
2.4.1. เป้าประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจและปฏิบัติงานให้สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ
และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2.4.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการสวัสดิการพยาบาล

2. โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้าดื่ม
3. โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี
4. โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ
2.4.3. ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีขวัญกาลังใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถเกิดเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา
2.5. กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
2.5.1. เป้าประสงค์
ระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล
2.5.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
2. โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป
3. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง
4. โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
5. โครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
6. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
7. โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
2.5.3. ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
2. จานวนฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีองค์ความรู้เรื่องงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
1.2 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดทางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

2.1.1. เป้าประสงค์
เพิ่มมูลค่า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้
2.1.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน
2. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
3. โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
4. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
5. โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์
6. โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียน
7. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
8. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
2.1.3. ตัวชี้วัด
1. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2. จานวนโครงการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน
2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรม
วิชาชีพต่าง ๆ
2.2.1. เป้าประสงค์
พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
2.2.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
3. โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยในชั้นเรียน
2.2.3. ตัวชี้วัด
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
2. จ านวนกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การร่ ว มกั น หรื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
เครือข่ายกับสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ดารงตนได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของ
การดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ดารงตนได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชู
บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1. เป้าประสงค์
นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้น
2.1.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทาใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการกิจกรรมวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู
5. โครงการวันศุกร์พบธรรม
6. โครงการช่อสะอาด
7. โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
8. โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา
9. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
10. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
11. โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.1.3. ตัวชี้วัด
1. ร้ อยละของจานวนผู้ ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
2.2.1. เป้าประสงค์
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ
2.2.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการวันศุกร์พบธรรม
2. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
3. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
2.2.3. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงงานมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้น

2.3. กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.1. เป้าประสงค์
เป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่นได้
2.3.2. แผนงาน โครงการ
1. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
2. โครงการบริการวิชาชีพ
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบยั่งยืน
2.3.3. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น

3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้อง ถิ่น
และตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการค่ ายคุ ณธรรม จริ ยธรรม 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาใหม่ ได้ รับทราบ
คิ ด ใหม่ ท าใหม่ พั ฒ นาจิ ต ตาม แนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตนให้ เหมาะสม และเป็ นผู้ มี คุณธรรม
จริยธรรม ดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3. เพื่ อส่ งเสริมให้ นั กเรียน นั กศึ กษามีความรู้
และทักษะชีวิตที่ดีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. เพื่ อให้ นั กศึ กษา ได้ พั ฒนาทางด้ านจิ ตใจมี
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรัก สามัคคี
กันในหมู่คณะและดารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ได้
2.2 นักเรียน นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
2.3 นั กเรียน นั กศึ กษา สามารถปรับตั ว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้
2.4 นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนา
จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
2.5 นั กเรี ย น นั กศึ กษา ได้ เข้ าร่ ว ม
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา

1. นั กเรียน นั กศึกษา ได้รับทราบ แนว
ทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบ
การเรี ยนการสอนของวิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่างปราจีนบุรี
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นให้ เหมาะสม และเป็ น ผู้ มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม คิ ด ใหม่ ท าใหม่
พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ด ารงชี วิ ตร่ วมกั นในสั งคมได้
อย่างมีความสุข

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2

โครงการรณรงค์ ร่ วมใจปลู กต้ นไม้ 1. เพื่ อสร้างทั กษะชี วิต ความภาคภู มิ ใจ และ
เพื่อโลกเรา
คุณค่าของครู และเจ้าหน้าที่จากการทาความดี
เพื่อแผ่นดิน
2. เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชน
3. เพื่ อส่ งเสริมให้ ครู เจ้ าหน้ าที่ และนั กเรี ยน
นักศึกษา และมีจิตอาสาและประยุกต์ใช้วิชาชีพ
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ

1. เชิงปริมาณ
1. มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้
1.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 70
เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และ
คุ ณ ค่ าของครู เจ้ าหน้ าที่ และนั ก เรี ย น
นักศึกษา จากการทาความดีเพื่อแผ่นดิน
2.2 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
มี ส่ วนร่ วมในการท าคุ ณประโยชน์ ให้ กั บ
วิทยาลั ยสั งคมและชุ มชนเพื่ อให้ นั กเรียน
นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ การฝึ ก อบรมวิ นั ย ทาง
ร่างกาย จิตใจ และเกิดคุณธรรมในจิตสานึก
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โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตาม 1. เพื่อจัดค่ายให้ลูกเสือได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
แนวคิดหลักปรัชญา
ตามหลั กของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3. เพื่ อส่ งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมน าความรู้
ยึ ดหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงในการด าเนิ นชี วิ ต
สร้ า งความสมานฉั นท์ สั นติ ภาพรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย

1. เชิงปริมาณ
1.1 ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม จานวน 150 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ลู กเสื อมีความรักสามัคคี ในหมู่ คณะ
และดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
2.2 จั ดค่ ายส่ งเสริ ม กิ จกรรมตามหลั ก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงส าหรับการเข้ า
ค่ายลูกเสือ

1. ลู กเสื อสามารถน าความรู้ที่ ได้ รั บจาก
การเข้าค่ายไปใช้ดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ลูกเสือเกิดความตระหนักในความสาคัญ
ในการเข้าค่ายลูกเสือและเห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยฯ และสังคมอย่างเคร่งครัดและตรง ของสถานที่เข้าค่ายลูกเสือประพฤติปฏิบัติ
ต่อเวลา
ตนได้ตามกฎระเบียบที่ค่ายกาหนด
4

โครงการกิ จกรรมวั น ส าคั ญ ชาติ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้ าร่ วมกิ จกรรมวั นส าคั ญ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่ งเสริมให้ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มีความสมัครสมาน สามัคคี
3. เพื่ อปลู กฝั งอุ ป นิ สั ย บุ คลากร นั กเรี ย น
นั ก ศึ ก ษ า เกิ ด ค ว าม รั ก ช าติ ศ าส น า
พระมหากษัตริย์
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โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 54 คน
1.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ านวน
300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่ งเสริ มประเพณี อั นดี งามของ
ไทย
2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ
จัดขึ้น

1. นั กศึ กษามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมวั น
สาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย
3. บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น

5.1 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ 1. เชิงปริมาณ
1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
1.1 บุ คลากร และนั กเรี ยน นั กศึ กษาของ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน 500 คน

ที่

6

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
ทาบุญร่วมกัน
5.3 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา
5.4 เพื่ อเป็ นสิ ริมงคลต่ อนั กเรียน นั กศึ กษา
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
5.5 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทยและ
วันสาคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น

2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งถึงความ
สามัคคีของผู้ร่วมสถานศึกษา
2.2 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามของไทย

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจ 1. เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
เป็นหนึ่งเดียว
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
และเพื่อน
2. เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ นั กเรี ย น นั กศึ กษา ได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา
3. เพื่ อส่ งเสริมให้ นั กเรียน นั กศึ กษา มี ความ
สมัครสมาน สามัคคี
4. เพื่ อส่ งให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา รู้ จั กร่ วมกั น
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 500
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์
ความรั ก ความเข้ าใจ ความสมั ครสมาน
สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
เพื่อน ทางด้านกีฬา
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2.3 นั กเรี ยน นั กศึ กษามี สายสั มพั น ธ์
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
และเพื่อน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มี
ความสามัคคี
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและ
ทักษะด้านกีฬา
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.4 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ แสดงออกถึ ง
ความสามารถด้านการกีฬา
7

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา

1. เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
และเพื่อน
2. เพื่ อส่ งเสริ มความสามั คคี และให้ นั กเรี ยน
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการ
กีฬา
3. เพื่ อให้ นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์
4. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา ห่ างไกลจากยา
เสพติด
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โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด 1. เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความ
เข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน
ด้วยกีฬา
2. เพื่ อส่ งเสริ มความสามั คคี และให้ นั กเรี ยน
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการ
กีฬา
3. เพื่อกระตุ้นความสาคัญในตัวของวัยรุ่นที่มีต่อ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่จานวน ๕๐๐
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์
ความรั ก ความเข้ าใจ ความสมั ครสมาน
สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
เพื่อน ทางด้านกีฬา
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2.3 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ แสดงออกถึ ง
ความสามารถด้านการกีฬา

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ความสามั ค คี
สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ นได้ อย่ างมี
ความสุข
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและ
ทักษะด้านกีฬา
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4. นักเรียน นักศึกษา รู้แพ้รูชนะรู้จักการ
ให้อภัย

1. เชิงปริมาณ
1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
วิทยาลั ยฯเข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐๐
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
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โครงการลานดนตรี ต้ า นภั ย ยา 1. เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความ
เสพติด
เข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพื่อน
ดนตรีและกีฬา
2. เพื่ อ เป็ น แนวทางการใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น
ประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด
3. เพื่อกระตุ้นความสาคัญในตัวของวัยรุ่นที่มีต่อ
ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1. เชิงปริมาณ
1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึ กษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรียน นักศึ กษาสร้างสายสัมพั นธ์
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว เพื่อนและทางด้านดนตรี
2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

1. สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษา
ลดลง
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ความสามารถ
และทักษะด้านดนตรี

10 โครงการส่ งเสริ มกิ จกรรมพั ฒ นา 1. เพื่ อรองรั บโครงการและกิ จกรรมชมรมที่ 1. เชิงปริมาณ
1. นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
องค์การนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาจัดขึ้น
1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ของวิ ท ยาลั ย ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70
2. เพื่อกิจกรรมองค์การนักศึกษาดาเนินไปโดย สารพัดช่างปราจีนบุรี 500 คน
นักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โครงการที่ เกิ ดจากคณะกรรมการ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ
2.2 มี นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

11 โครงการกิ จกรรม ๕ ส. Big Cleaning 5.1 เพื่ อส่ งเสริ มให้ ครู เจ้ าหน้ าที่ นั กเรี ยน 1. เชิงปริมาณ
Day
นักศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส ให้มีคุณภาพ
1.1 ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 59 คน
5.2 เพื่ อสร้ า งสรรค์ การมี ส่ วนร่ ว มท า 1.2 นักเรียน นักศึ กษาทุกชั้นปี จานวน
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ
500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ส่ วนร่ วมท า
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัยฯ
2.2 วิทยาลั ยฯ มี ความสะอาด สวยงาม
เป็นระบบ

1. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากนั กเรี ย น
นั กศึ กษาที่ ช่ วยกั น ดู แลและท าความ
สะอาดวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี
2. วิทยาลัยฯ มีความสะอาดน่าอยู่

12 โครงการส่ งเสริ ม การเข้ าร่ ว ม 5.1 เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก 1. เชิงปริมาณ
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
1.1 ลูกเสือวิสามัญ จานวน 120 คน
ชาติ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน 2. เชิงคุณภาพ
สามัคคี
2.1 ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
5.3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือกล้าแสดงออก
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.4 เพื่ อส่ งเสริมให้ ลู กเสื อ รู้จั กร่วมกั นแก้ ไข 2.2 ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.3 ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก
2.4 ลู กเสื อฯ รู้ จั กร่ วมกั นแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

1. มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70
2. ลู กเสื อฯ ทุ กนายได้ เข้ าร่วมกิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ
4. ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก
5. ลู กเสื อฯ รู้ จั กร่ วมกั น แก้ ไขปั ญ หา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

13 โครงการลูกเสือบริการ

5.1 เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก 1. เชิงปริมาณ
1. เกิ ดการสร้างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ านวน ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
120 คน

ที่

แผนงาน โครงการ

14 โครงการวันศุกร์พบธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน
สามัคคี
5.3 เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ ลู กเสื อเกิ ดจิ ตอาสา
จิตบริการ
5.4 เพื่ อส่ งเสริ มให้ ลู กเสื อ รู้ จั กร่ วมกั นแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
5.5 เพื่ อส่ งเสริ มให้ ลู กเสื อใช้ เวลาว่ างให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์
ความรัก ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัคร
สมาน สามัคคี
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา จิต
บริการ
2.4 เพื่ อส่ งเสริ มให้ ลู กเสื อ รู้ จั กร่ วมกั น
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.5 เพื่ อส่ งเสริมให้ ลู กเสื อใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

2. ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี
3. ลูกเสือมีจิตอาสา จิตบริการ
4. ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมให้กับ 1. เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและได้พัฒนาทางด้าน สามารถเข้ าร่ วมสวดมน ต์ ไห ว้ พ ระ
จิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
เพื่ อตระหนั กถึ งเรื่องคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และความสาคัญของศาสนา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
นาความรู้ที่ได้รับจากการสวดมนต์ ไปใช้ใน
การเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมได้

1. นักเรียน นั กศึกษา ครู และบุ คลากร
เข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระ
โครงการวันศุกร์พบธรรม
2. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
สามารถนาความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

15 โครงการขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษา 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้
คุณธรรม
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึม
ซั บ คุ ณ ค่ าแห่ งคุ ณ ธรรมความดี อ ย่ า งเป็ น
ธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ
ในการทาความดี
2. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย นสร้ า ง
เครื อข่ ายชุ มชนองค์ กรแห่ งคุ ณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน และมี
ความต่อเนื่อง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 500
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ
และคิ ดอย่ างมี เหตุ ผล ซึ มซั บคุ ณค่ าแห่ ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้ สึ ก ผิ ดชอบชั่ วดี ภู มิ ใจในการท้ า
ความดี และร่ วมกั นสร้ างเครื อข่ ายชุ มชน
องค์ กรแห่ งคุ ณ ธรรม ด้ วยการ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้ านคุ ณ ธรรมอย่ างเป็ น รู ป ธรรมชั ดเจน
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

1. มี อุ ดมการณ์ คุ ณธรรมในการพั ฒ นา
สถานศึกษาคุณธรรม
2. มี กลไกและเครื่ องมื อในการปฏิ บั ติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย
3. มี พฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ด้ าน
คุณธรรมในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
4. มี กระบวนการมี ส่ วนร่ วม และสร้ าง
ความรั บ ผิ ด ชอบจากผู้ เกี่ ย วข้ อ งใน
วิทยาลัย
5. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ
และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

16 โครงการประชุมวิชาการองค์การ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย จานวน 15 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา
เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ

1. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในงานที่ทา
2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
3. นั กเรียน นั กศึกษา มี ความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม

1. เพื่ อเป็นการส่ งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในงานที่ทา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
เข้ าใจในคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัคร
สมาน สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม

ที่

แผนงาน โครงการ

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. เพื่ อส่ งให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา รู้ จั กร่ วมกั น
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
5. เพื่ อให้ สามารถจัดล าดั บและรั บรองความมี
มาตรฐานของการดาเนินงานและขององค์การนัก
วิชาชีพฯ
6. เพื่ อ ให้ ค าแนะน า ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อวท.)
7. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่ มี
ผลงานดีเด่น
8. เพื่อสรรหาคณะทางานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ

2.2 เพื่ อ เชิ ดชู เกี ยรติ ห น่ วยมาตรฐาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะรู้จัก
การทางานเป็นทีม
2.4 เพื่ อส่ งให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา รู้ จั ก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดาเนินงาน
ที่รับผิดชอบ
2.5 เพื่ อ ให้ ค าแ น ะ น า ป รั บ ป รุ ง
พั ฒ นาการด าเนิ น งานขององค์ ก ารนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

4. นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปั ญ หาต่ างๆ ในการด าเนิ นงานที่
รับผิดชอบ
5. องค์ การนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น

1. เพื่ อให้ ครู บุ ค ลากร นั กศึ ก ษามี ค วาม
ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
2. เพื่ อ ให้ ค รู บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง
คุ ณสมบั ติ ต่ าง และรู้จั กการใช้ ประโยชน์ จาก
พันธุกรรมพืช
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่
ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ ครู บุ คลากร นั กเรี ย น
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสาคัญ
ของพันธุกรรมพืช

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึง
คุ ณสมบั ติ ต่ าง และรู้จั กการใช้ ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืช
3. ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษาเกิ ด
จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่สืบไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพื่อให้ครูบุคลากร นักศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช
2.3 เพื่ อให้ ครู บุ คลากร นั กศึ กษาเกิ ด
จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้
คงอยู่สืบไป
18 โครงการทัศนศึกษางาน นั กศึกษา 1. เพื่อให้ นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
องค์การ
และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพฯ
2. เพื่ อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ
4. เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ล าดั บ รั บ รองความมี
มาตรฐานของการดาเนินงานและขององค์การนัก
วิชาชีพฯ
5. เพื่ อ ให้ ค าแนะน า ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)
6. เพื่อสรรหาคณะทางานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย จานวน 15 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ นั กศึกษา เกิ ดความเข้าใจใน
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
2.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
2.3 เพื่ อให้ นั กเรี ย น นั กศึ กษา รั บ
ประสบการณ์ ตรงจากการศึ ก ษาดู งาน
ต้นแบบ
2.4 เพื่อให้สามารถจัดลาดับ และรับรอง
ความมี มาตรฐานของการดาเนิ นงาน และ
ขององค์การนักวิชาชีพฯ

1. นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ดกิ จกรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ
2. นั กเรียน นักศึ กษา ได้รับความรู้จาก
การเรียนรู้ และวิทยาการใหม่ๆ
3. นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ
4. นั กเรียน นั กศึ กษาสามารถจัดล าดั บ
และรั บ รองความมี มาตรฐานของการ
ดาเนินงาน และขององค์การนักวิชาชีพฯ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

19 โครงการส่ งเสริ มกิ จกรรม To Be 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ ตระหนั กถึ ง 1. เชิงปริมาณ
Number One
อันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ 1.1 นักเรียน นักศึกษา
พนัน และการทะเลาะวิวาท
1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ จานวน 54 คน
2. เพื่ อสนั บสนุ นนโยบายของส านั กงาน 2. เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษารณรงค์ และ 2.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี สุ ข ภาพที่
ป้องกันสารเสพติด
สมบูรณ์ แข็งแรง
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาที่ ติ ดสารเสพติ ด
ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี
20 โครงการสถานศึกษาแห่ งความสุ ข 1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ ดีในการกระตุ้ น
(Happiness Collage)
บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้เกิดการ
เรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดีงามอันเกิด
จากสภาวะแวดล้อมภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
2. สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมนาความรู้
และนาไปสู่ประโยชน์สุขในการดาเนินชีวิตทั้งใน
ระดั บตั วบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน สั งคมและ
ประเทศชาติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. การระบาดของสารเสพติ ด สื่ อลามก
การพนั
จานวน นและการทะเลาะวิ
๕๐๐ คน
ว าทใน
วิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและหมดไป
2. ให้ นั กเรี ย น นั กศึ กษา มองเห็ น
อันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพติด
อีกต่อไป
3. นักเรียน นักศึกษา ผู้ตกเป็นทาสสาร
เสพติด เกิดกาลังใจกล้าแข็ง สามารถเลิก
สารเสพติดได้

1. เชิงปริมาณ
1. มีบรรยากาศในการทางานที่ดี
1.1 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
54 คน
3. องค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดี
1.2 นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
2.2 สถานศึกษามีบรรยากาศแห่งความสุข
ทั้ งผู้ บริ ห าร ครู เจ้ าหน้ าที่ และนั กเรี ยน
นักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันทางานอย่างเต็ม
ความสามารถเกิ ด คุ ณ ภาพและสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ที่

แผนงาน โครงการ

21 โครงการธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรู้กับนักเรียน
ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ
4. เพื่อให้ นักเรียนรับรู้ และตระหนั กถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้ การ
ปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
6. เพื่ อสร้ างความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างผู้ ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
7. เพื่ อน าความรู้ที่ เรียนมาไปสร้างสิ่ งที่ ดี และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
8. เพื่ อให้ ผู้ ท าโครงการทุ กคนรู้จั กการท างาน
ร่ วมกั นอย่ างเป็ นระบบและรู้ จั กวิ ธี การแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ โรงเรี ย นมี ความสะอาด
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพื่ อนั กเรี ย นและบุ คลากรของ
โรงเรี ยนมี พั ฒ นาการด้ านคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน

1. กลุ่ มเป้ าหมายมีจิตส านึ กในเรื่องการ
คั ดแยกขยะ และสามารถคั ดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
3. กลุ่ ม เป้ าหมายมี ค วามรู้ เรื่ อ งการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถนาขยะมารีไซเคิล
ได้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่
ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม พร้ อมทั้ ง
บอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ได้
5. เกิ ดความสั มพั นธ์อั นดี ระหว่างผู้ ท า
โครงการกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน
6. ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7. ผู้ ท าโครงการทุ กคนสามารถท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อปลูกจิตส านึ กให้ ผู้ บริ หาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
ไม่ทุจริต
2. เพื่อให้ความรู้ และบทลงโทษของการทุจริต
3. เพื่อให้ นักเรียนรับรู้ และตระหนั กถึงปัญหา
ของผลกระทบจากการทุจริต
4. เพื่ อน าความรู้ที่ ได้รับมาเผยแพร่และน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ นั กเรี ย น นั กศึ กษาและ
บุ คลากรของวิ ทยาลั ยฯ มี ความซื่ อสั ตย์
สุ จริ ต ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนเป็ นคนดี ของ
สังคม
2.2 เพื่ อให้ นั กเรี ยนและบุ คลากรของ
วิ ท ยาลั ยฯ ยึ ดมั่ น ในเรื่ องของคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คนเป็ นคนมี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริต และลด
ปัญหาการทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม

1. กลุ่ มเป้ าหมายมี จิ ตส านึ กเรื่ องการ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของ
ผลการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
3. กลุ่ มเป้ าหมายรั บ รู้ ถึ งปั ญ หา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ที่ได้
นามาใช้มาปฏิ บั ติตนให้ อยู่ ในสั งคมที่ ดี
ต่อไป

23 โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม 1. เพื่ อให้ ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษามี
วันดินโลก
ความตระหนั กถึ งความส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรดิน
2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
ดิน

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
มี ค วามตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน

1. ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี
ความตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ ของ
พันธุกรรมพืช
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึ งคุ ณ สมบั ติ ต่ าง และรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

22 โครงการช่อสะอาด

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อให้ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด 2.2 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา 3. ครู บุ คลากร นั กเรียน นั กศึ กษาเกิ ด
จิตสานึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน
ทราบถึ งคุ ณ สมบั ติ ต่ างและรู้ จั ก การใช้ จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประโยชน์จากดิน
ให้คงอยูส่ ืบไป
2.3 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
เกิดจิตสานึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน
24 โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึ ก 1. เพื่ อปลู กจิ ตส านึ กลดการทิ้ งขยะทั้ งภายใน
ลดการทิ้ งขยะทั้ งภายในและ ภายนอกวิทยาลัยฯ
ภายนอกวิทยาลัย
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้ นักเรียนรับรู้ และตระหนั กถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่ อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้ การ
ปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
5. เพื่ อให้ ผู้ ท าโครงการทุ กคนรู้จั กการท างาน
ร่ วมกั นอย่ างเป็ นระบบและรู้ จั กวิ ธี การแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ โรงเรี ย นมี ความสะอาด
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพื่ อนั กเรี ย นและบุ คลากรของ
โรงเรี ยนมี พั ฒ นาการด้ านคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน

1. กลุ่ มเป้ าหมายมีจิตส านึ กในเรื่องการ
คั ดแยกขยะ และสามารถคั ดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
3. กลุ่ ม เป้ าหมายมี ค วามรู้ เรื่ อ งการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถนาขยะมารีไซเคิล
ได้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่
ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม พร้ อมทั้ ง
บอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ได้
5. เกิ ดความสั มพั นธ์อั นดี ระหว่างผู้ ท า
โครงการกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน

3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
คิ ดใหม่ ท าใหม่ พั ฒนาจิ ตตาม แนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรี ยนการสอนของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้
และทั กษะชี วิตที่ ดีมี โอกาสเข้ าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ
4. เพื่อให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจมี
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรัก สามัคคี
กั นในหมู่ คณะและด ารงชี วิ ตร่ วมกั นใน
สังคมได้
2.2 นักเรียน นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
2.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้
2.4 นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนา
จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
2.5 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ แนว
ทางการปฏิ บั ติ ตน กฎระเบี ยบ และ
ระบบการเรี ยนการสอนของวิ ทยาลั ย
สารพัดช่างปราจีนบุรี
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตนให้ เหมาะสม และเป็ นผู้ มี
คุ ณธรรมจริ ยธรรม คิ ดใหม่ ท าใหม่
พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ 1. เพื่อสร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และ
เพื่อโลกเรา
คุณค่าของครู และเจ้าหน้าที่จากการทาความดี
เพื่อแผ่นดิน
2. เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
นั กศึ กษา และมี จิ ตอาสาและประยุ กต์ ใ ช้
วิ ชาชี พไปพั ฒนาให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ สั งคม
ชุมชน และประเทศชาติ

1. เชิงปริมาณ
1. มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้
1.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 70
เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สร้ างทั กษะชี วิ ต ความภาคภู มิ ใจ
และคุณค่าของครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
นักศึกษา จากการทาความดีเพื่อแผ่นดิน
2.2 ครู เจ้ าหน้ าที่ และนั กเรี ยน
นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาคุณประโยชน์
ให้ กั บวิ ทยาลั ยสั งคมและชุ มชนเพื่ อให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกอบรมวินัย
ทางร่ างกาย จิ ตใจ และเกิ ดคุ ณธรรมใน
จิตสานึก

3

โครงการเข้ าค่ ายลู กเสื อวิ สามั ญ 1. เพื่ อจั ดค่ ายให้ ลู กเสื อได้ เรี ยนรู้ การอยู่
ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ร่วมกันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จัก
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3. เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมนาความรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต

1. เชิงปริมาณ
1.1 ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม จานวน 150 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ลูกเสือมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
และดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้

1. ลูกเสือสามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้ า ค่ า ยไปใช้ ด าเนิ น กิ จ กรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ลู กเสื อเกิ ดความตระหนั กใน
ความส าคั ญในการเข้ าค่ ายลู กเสื อและ
เห็ นคุ ณค่ าในการปฏิ บั ติ ตนตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง

ที่

4

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สร้ า งความสมานฉั น ท์ สั น ติ ภ าพรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ ข องวิ ทยาลั ยฯ และสั งคมอย่ า ง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา

2.2 จั ดค่ ายส่ งเสริ มกิ จกรรมตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับการเข้า
ค่ายลูกเสือ
2. 3 ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เข้าค่ายลูกเสือ
ประพฤติ ปฏิบั ติ ตนได้ ตามกฎระเบี ยบที่
ค่ายกาหนด

โครงการกิจกรรมวั นส าคัญ ชาติ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มีความสมัครสมาน สามัคคี
3. เพื่ อปลู กฝั งอุ ป นิ สั ยบุ คลากร นั กเรี ยน
นั กศึ กษา เกิ ดคว ามรั กชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 54 คน
1.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ านวน
300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่ วน
ร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นั กศึ กษามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมวั น
สาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย
3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัย
ฯ จัดขึ้น
5

โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ 5.1 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ 1. เชิงปริมาณ
1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
ครู
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จานวน 500 คน
5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ 2. เชิงคุณภาพ
ทาบุญร่วมกัน
2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งถึงความ
5.3 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่ สามัคคีของผู้ร่วมสถานศึกษา
คณะ เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา
2.2 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
5.4 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา ประเพณีอันดีงามของไทย
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
5.5 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทย
และวันสาคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
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โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวม 1. เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
ใจเป็นหนึ่งเดียว
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
และเพื่อน
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 500
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์
ความรัก ความเข้าใจ ความสมัครสมาน

1. นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ
มีความสามัคคี
2. นั กเรียน นั กศึ กษามีความสามารถ
และทักษะด้านกีฬา
3. นักเรียน นั กศึกษาได้มี ส่ วนร่ วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความ สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
สมัครสมาน สามัคคี
เพื่อน ทางด้านกีฬา
4. เพื่อส่ งให้นั กเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกั น 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2.3 นั กเรี ยน นั กศึ กษามี สายสั มพั นธ์
ความรั ก ความเข้ าใจในวั ยรุ่ นกั บ
สถานศึกษาและเพื่อน
2.4 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านการกีฬา
7

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา

1. เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
และเพื่อน
2. เพื่อส่ งเสริมความสามั คคีและให้ นักเรียน
นั กศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
การกีฬา
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ห่ างไกลจากยา
เสพติด

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ านวน
๕๐๐ คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์
ความรั ก ความเข้ าใจ ความสมั ครสมาน
สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึ กษา ครอบครั ว
เพื่อน ทางด้านกีฬา
2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ความสามั คคี
สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
2. นั กเรียน นั กศึ กษามีความสามารถ
และทักษะด้านกีฬา
3. นักเรียน นั กศึกษาได้มี ส่ วนร่ วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4. นั กเรี ยน นักศึ กษา รู้ แพ้รู ชนะรู้จั ก
การให้อภัย

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.3 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ แสดงออกถึ ง
ความสามารถด้านการกีฬา
8

โครงการลานกี ฬาต้ านภัยยาเสพ 1. เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
ติด
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
เพื่อน ด้วยกีฬา
2. เพื่อส่ งเสริมความสามั คคีและให้ นักเรียน
นั กศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
การกีฬา
3. เพื่อกระตุ้นความสาคัญในตัวของวัยรุ่นที่ มี
ต่ อ ครอบครั ว สถานศึ ก ษา สั ง คมและ
ประเทศชาติ

1. เชิงปริมาณ
1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐๐ คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสั มพันธ์
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว เพื่อน ทางด้านกีฬา
2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
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โครงการลานดนตรี ต้ า นภั ย ยา 1. เพื่ อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
เสพติด
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว
เพื่อน ดนตรีและกีฬา
2. เพื่ อเป็ นแนวทางการใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น
ประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด
3. เพื่อกระตุ้นความสาคัญในตัวของวัยรุ่นที่มี
ต่ อ ครอบครั ว สถานศึ ก ษา สั ง คมและ
ประเทศชาติ

1. เชิงปริมาณ
1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้ าร่ วมโครงการ จานวน 500
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์
ความรั ก ความเข้ าใจในวั ยรุ่ นกั บ

1. สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษา
ลดลง
2. นั กเรียน นั กศึ กษามีความสามารถ
และทักษะด้านดนตรี

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สถานศึกษา ครอบครัว เพื่อนและทางด้าน
ดนตรี
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

10 โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนา 1. เพื่อรองรั บโครงการและกิ จกรรมชมรมที่ 1. เชิงปริมาณ
1. นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
องค์การนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาจัดขึ้น
1.1 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัด ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70
2. เพื่อกิจกรรมองค์การนักศึกษาดาเนินไปโดย ช่างปราจีนบุรี 500 คน
นักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โครงการที่ เกิ ดจากคณะกรรมการ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ
2.2 มี นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ
11 โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning 5.1 เพื่อส่ งเสริมให้ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน 1. เชิงปริมาณ
Day
นักศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส ให้มีคุณภาพ
1.1 ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 59 คน
5.2 เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มท า 1.2 นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี จานวน
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ
500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ส่ วนร่ วมท า
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัยฯ

1. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากนั ก เรี ย น
นั กศึ กษาที่ ช่ วยกั นดู แลและท าความ
สะอาดวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี
2. วิทยาลัยฯ มีความสะอาดน่าอยู่

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 วิทยาลัยฯ มีความสะอาด สวยงาม
เป็นระบบ
12 โครงการส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว ม 5.1 เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก 1. เชิงปริมาณ
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
1.1 ลูกเสือวิสามัญ จานวน 120 คน
ชาติ
5.2 เพื่ อส่ งเสริ มให้ ลู กเสื อเกิ ดความสมั คร 2. เชิงคุณภาพ
สมาน สามัคคี
2.1 ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
5.3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือกล้าแสดงออก
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.4 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไข 2.2 ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.3 ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก
2.4 ลู กเสื อฯ รู้จักร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

1. มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70
2. ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ
4. ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก
5. ลู กเสื อฯ รู้ จั กร่ วมกั นแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

13 โครงการลูกเสือบริการ

1. เกิดการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ

5.1 เพื่อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์ ความรั ก
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน
สามัคคี
5.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก เสื อ เกิ ด จิ ต อาสา
จิตบริการ
5.4 เพื่อส่ งเสริมให้ลู กเสื อ รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษาใหม่ จานวน
120 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ เป็ น การสร้ า งสายสั ม พั น ธ์
ความรัก ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ
2.2 เพื่ อส่ งเสริ มให้ ลู กเสื อเกิ ดความ
สมัครสมาน สามัคคี

2. ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี
3. ลูกเสือมีจิตอาสา จิตบริการ
4. ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5.5 เพื่อส่ งเสริมให้ลู กเสือใช้ เวลาว่างให้เกิด 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
จิตบริการ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.5 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
14 โครงการวันศุกร์พบธรรม

1. เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ให้ กั บนั กเรี ยน นั กศึ กษา ครูและบุ คลากรที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและได้พัฒนาทางด้าน
จิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
สามารถเข้ าร่ วมสวดมนต์ ไหว้ พระ เพื่ อ
ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความสาคัญของศาสนา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
นาความรู้ที่ได้รับจากการสวดมนต์ ไปใช้ใน
การเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได้

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระ
โครงการวันศุกร์พบธรรม
2. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
สามารถนาความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม
จริ ย ธรรมมาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ตอยู่
ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี

15 โครงการขั บเคลื่ อนสถานศึ กษา 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ 1. เชิงปริมาณ
คุณธรรม
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึม 1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 500
ซั บ คุ ณค่ า แห่ ง คุ ณ ธรรมความดี อ ย่ างเป็ น คน
2. เชิงคุณภาพ

1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิ บั ติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย

ที่

แผนงาน โครงการ

16 โครงการประชุมวิชาการองค์การ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ธรรมชาติ สร้ างความรู้ สึ กผิ ดชอบชั่ วดี และ
ภูมิใจในการทาความดี
2. เพื่ อให้ ผู้ บริ ห าร ครู และนั กเรี ยนสร้ าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่ วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้า
งานด้ านคุ ณธรรมอย่ างเป็ นรู ปธรรมชั ดเจน
และมีความต่อเนื่อง

2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ
และคิดอย่างมีเหตุ ผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้ สึ ก ผิ ดชอบชั่วดี ภู มิใจในการท้ า
ความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์ กรแห่ งคุ ณธรรม ด้ วยการ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้ านคุ ณธรรมอย่ างเป็ นรู ปธรรมชั ดเจน
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
คุณธรรมในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
4. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรั บ ผิ ด ชอบจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
วิทยาลัย
5. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม
ฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในงานที่ทา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
เข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
3. เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี ความ
สมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางาน
เป็นทีม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาองค์ ก ารนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จานวน
15 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อส่ งเสริ มให้ นักเรียน นักศึกษา
เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิ ภาพในการจั ดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพฯ

1. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในงานที่ทา
2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
3. นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีม
4. นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปั ญ หาต่ า งๆ ในการด าเนิ น งานที่
รับผิดชอบ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
4. เพื่อส่ งให้นั กเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกั น
แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ในการด าเนิ น งานที่
รับผิดชอบ
5. เพื่อให้สามารถจัดลาดับและรับรองความมี
มาตรฐานของการดาเนินงานและขององค์การ
นักวิชาชีพฯ
6. เพื่ อให้ ค าแนะน า ปรั บปรุ ง พั ฒนาการ
ดาเนินงานขององค์การนั กวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย(อวท.)
7. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่มี
ผลงานดีเด่น
8. เพื่อสรรหาคณะทางานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพื่ อเชิ ดชู เกี ยรติ หน่ วยมาตรฐาน 5. องค์ การนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ ง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ประเทศไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น
ไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะรู้จัก
การทางานเป็นทีม
2.4 เพื่อส่ งให้ นักเรี ยน นั กศึกษา รู้จั ก
ร่ วมกั นแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ในการ
ดาเนินงานที่รับผิดชอบ
2.5 เพื่ อให้ ค าแนะน า ปรั บปรุ ง
พั ฒนาการด าเนิ นงานขององค์ การนั ก
วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
(อวท.)

1. เพื่ อ ให้ ครู บุ คลากร นั กศึ กษามี ความ 1. เชิงปริมาณ
ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
1.1 คณะผู้ บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
2. เพื่ อให้ ครู บุ คลากร นั กศึ กษาทราบถึ ง นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก 2. เชิงคุณภาพ
พันธุกรรมพืช

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ต่ า ง และรู้ จั ก การใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาเกิดจิตสานึก 2.1 เพื่ อ ให้ ค รู บุ ค ลากร นั ก เรี ย น 3. ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษาเกิ ด
ที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสาคัญ จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของพันธุกรรมพืช
ให้คงอยูส่ ืบไป
2.2 เพื่อให้ครูบุคลากร นักศึกษาทราบ
ถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืช
2.3 เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาเกิด
จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่สืบไป

18 โครงการทัศนศึกษางาน นักศึกษา 1. เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
องค์การ
และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพฯ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย จานวน 15 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
2.2 เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ รั บ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ

1. นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพในการจั ดกิ จกรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จาก
การเรียนรู้ และวิทยาการใหม่ๆ
3. นักเรียน นักศึกษา รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดลาดับ
และรั บรองความมี มาตรฐานของการ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
4. เพื่ อให้ สามารถจั ดล าดั บ รั บรองความมี
มาตรฐานของการดาเนินงานและขององค์การ
นักวิชาชีพฯ
5. เพื่ อให้ ค าแนะน า ปรั บปรุ ง พั ฒนาการ
ดาเนินงานขององค์การนั กวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.)
6. เพื่อสรรหาคณะทางานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ

19 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ ตระหนั กถึ ง
Number One
อันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษารณรงค์ และ
ป้องกันสารเสพติด
3. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาที่ ติดสารเสพติด
ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.3 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รั บ ดาเนินงาน และขององค์การนักวิชาชีพ
ประสบการณ์ ตรงจากการศึ กษาดู งาน ฯ
ต้นแบบ
2.4 เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ล าดั บ และ
รับรองความมีมาตรฐานของการดาเนินงาน
และขององค์การนักวิชาชีพฯ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา จานวน ๕๐๐
คน
1.2 บุคลากรในวิทยาลั ยฯ จานวน 54
คน

1. การระบาดของสารเสพติด สื่อลามก
การพนั น และการทะเลาะวิ ว าทใน
วิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและหมดไป
2. ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มองเห็ น
อันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพ
ติดอีกต่อไป
2. เชิงคุณภาพ
3. นักเรียน นักศึกษา ผู้ตกเป็นทาสสาร
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี สุ ขภาพที่ เสพติด เกิดกาลั งใจกล้าแข็ง สามารถ
สมบูรณ์ แข็งแรง
เลิกสารเสพติดได้

20 โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข 1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้น 1. เชิงปริมาณ
1. มีบรรยากาศในการทางานที่ดี
(Happiness Collage)
บุ คลากร นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาและผู้ มี ส่ ว น 1.1 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้เกิดการ 54 คน
3. องค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดี

ที่

แผนงาน โครงการ

21 โครงการธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดีงามอันเกิด
จากสภาวะแวดล้ อ มภายใต้ ส ถานศึ ก ษา
คุณธรรม
2. สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมนาความรู้
และนาไปสู่ประโยชน์สุขในการดาเนินชีวิตทั้ง
ในระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

1.2 นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
2.2 สถานศึ ก ษามี บ รรยากาศแห่ ง
ความสุข ทั้งผู้บริหาร ครู เจ้ าหน้าที่และ
นักเรียนนักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันทางาน
อย่างเต็มความสามารถเกิดคุณภาพและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

1. เพื่อปลูกจิตสานึกและให้ความรู้กับนักเรียน
ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ
4. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การ
ปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
6. เพื่ อสร้างความสั มพั นธ์ อันดีระหว่างผู้ ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี ค วามสะอาด
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพื่ อ นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรของ
โรงเรี ยนมี พั ฒนาการด้ านคุ ณธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
3. กลุ่ มเป้ าหมายมี ความรู้ เรื่ องการรี
ไซเคิ ลขยะ และสามารถน าขยะมารี
ไซเคิลได้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

7. เพื่อนาความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
8. เพื่อให้ผู้ทาโครงการทุกคนรู้จักการทางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน

22 โครงการช่อสะอาด

1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
ไม่ทุจริต
2. เพื่อให้ความรู้ และบทลงโทษของการทุจริต
3. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
ของผลกระทบจากการทุจริต
4. เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ได้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทา
โครงการกั บกลุ่ มเป้ าหมาย เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ความคิดเห็ นซึ่งกัน
และกัน
6. ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7. ผู้ทาโครงการทุกคนสามารถทางาน
ร่ วมกั นอย่ างเป็ นระบบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
ได้

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากรของวิทยาลั ยฯ มี ความซื่ อสั ตย์
สุจริ ต ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็ นคนดีของ
สังคม

1. กลุ่ มเป้ าหมายมี จิ ตส านึ กเรื่ องการ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของ
ผลการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
3. กลุ่ มเป้ าหมายรั บรู้ ถึ งปั ญหา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพื่ อให้ นั กเรี ยนและบุ คลากรของ 4. กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ที่ได้
วิ ทยาลั ยฯ ยึ ดมั่ นในเรื่ องของคุ ณธรรม นามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมที่ดี
จริยธรรม
ต่อไป
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ลดปั ญหาการทุ จริ ต และการฉ้ อโกง ใน
สังคม
23 โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม 1. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษามี
วันดินโลก
ความตระหนั กถึ งความส าคั ญในการพั ฒนา
ทรัพยากรดิน
2. เพื่ อให้ ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา
ทราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ ต่ า ง และรู้ จั ก การใช้
ประโยชน์จากดิน

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริหาร ครู เจ้าหน้ าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
มี ความตระหนั กถึ งความส าคั ญในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด 2.2 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
จิตสานึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน
ทราบถึ งคุ ณสมบั ติ ต่ างและรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากดิน
2.3 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
เกิดจิตส านึกที่ ดีในการพัฒนาทรัพยากร
ดิน

1. ครู บุ คลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
พันธุกรรมพืช
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ต่ า ง และรู้ จั ก การใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พั นธุกรรม
พืชให้คงอยู่สืบไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึก 1. เพื่อปลูกจิตสานึกลดการทิ้งขยะทั้งภายใน
ลดการทิ้ ง ขยะทั้ ง ภายในและ ภายนอกวิทยาลัยฯ
ภายนอกวิทยาลัย
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การ
ปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
5. เพื่อให้ผู้ทาโครงการทุกคนรู้จักการทางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกในเรื่องการ
1.1 คณะผู้ บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 200 คน
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัด
2. เชิงคุณภาพ
ขยะอย่างถูกวิธี
2.1 เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี ค วามสะอาด 3. กลุ่ มเป้ าหมายมี ความรู้ เรื่ องการรี
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ไซเคิ ลขยะ และสามารถน าขยะมารี
2.2 เพื่ อ นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรของ ไซเคิลได้
โรงเรี ยนมี พั ฒนาการด้ านคุ ณธรรมและ 4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ บอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
ลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน
ได้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทา
โครงการกั บกลุ่ มเป้ าหมาย เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ความคิดเห็ นซึ่งกัน
และกัน
6. ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7. ผู้ทาโครงการทุกคนสามารถทางาน
ร่ วมกั นอย่ างเป็ นระบบ และสามารถ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
ได้

25 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา

1. เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกั บ
บทบาทของครูที่ปรึกษา
2. เพื่ อครู ที่ ปรึ กษาจะได้ มี แนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและ
ทักษะต่างๆ ในการให้คาปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา
4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทางเรื่อง
การปรับตัวในการดาเนินชีวิตในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นสุข

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู ที่ ปรึ กษาทุ กคนของวิ ทยาลั ย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน ๓๕ คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา
2.2 เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่
2.3 เพื่ อ ให้ ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ ยวกั บ
เทคนิ คและทั ก ษะต่ า งๆ ในการให้
คาปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา
2.4 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ มี
แนวทางเรื่องการปรับตัวในการดาเนินชีวิต
ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นสุข

26 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน 1. เพื่อจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา
1. เชิงปริมาณ
นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน
2. เพื่ อครู ที่ ปรึ กษาจะได้ มี แนวทางในการ 1.1 คู่มือครูที่ปรึกษาจานวน 50 เล่ม
ปฏิบัติหน้าที่
2. เชิงคุณภาพ

1. เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอัน
ดี ระหว่ างนั กเรี ยนนั กศึ กษาและครู ที่
ปรึกษา
2. ครู ที่ ปรึ กษาสามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้

1. ครู ที่ ปรึ กษามี คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ
หน้าที่

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่ อให้ ครู ที่ ปรึ กษามี ความตระหนั กถึ ง 2.1ครู ที่ ป รึ ก ษาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม 2. ครู ที่ ปรึ กษาสามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
บทบาทต่อนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้
27

โครงการนักเรี ยนพบครูที่ปรึ กษา 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษาได้
(โฮมรูม)
มี กิ จกรรมที่ ท าร่ วมกั นและได้ ดู แลนั กเรี ยน
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2. เพื่ อเป็ นการปลู กฝั งค่ านิ ยมที่ ดี งามและ
พัฒนาลักษณะนิสัยให้ นักเรียนนักศึกษาเป็น
คนดี

28 โครงการประชุมผู้ปกครอง

1. เพื่อให้ผู้ ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้
ทราบแนวทางการปฏิบัติงานกฎระเบียบและ
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ทา
ความรู้จักกับผู้บริหารบุคลากรหน่วยงานของ
วิทยาลัยฯ ที่ต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
ในระยะแรก

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยนนั กศึ กษาทั้ งหมด จ านวน
716 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จานวน 547 คน
2.2 นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 169 คน

1. นักเรียนนักศึกษากล้าขอคาปรึกษา
จากครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี เป็นผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี จานวน 550 คน
1. 2 ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง นั ก เ รี ย น
นักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได้
ปรับตัวก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี การเตรี ยมตั ว
เตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ ระบบการเรียน
การสอน
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อและ
ใช้ บริการจากบุคลากรหรื อหน่วยงาน
ของวิทยาลัยฯอย่างถูกต้อง
3. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตั ว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่ อให้ ผู้ ปกครองได้ รั บทราบกฎระเบี ยบ 2.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ทราบ 4. ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบของ
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักศึกษาใน กฎระเบี ย บและการขอใช้ บ ริ การจาก วิ ท ยาลั ย ฯ และช่ ว ยดู แ ลนั ก เรี ย น
ความปกครอง
บุคลากรของวิทยาลั ยฯ ได้ อย่ างถูกต้อง นักศึกษาในความปกครองได้
และถูกขั้นตอน
2.3 ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของ
วิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษา
ได้เรียนจนประสบความสาเร็จได้
29 โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหา 1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ
การออกกกลางคั น /เยี่ ย มบ้ า น นักศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่ อศึ กษาความเป็ นอยู่ การด ารงชี วิ ตใน
สภาพจริง ของนักศึกษา
3. เพื่อการจัดทาแฟ้มประวัติและฐานข้อมูล
ของผู้เรียนทุกระดับชั้นปี
4. เพื่ อร่ วมกั นป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อทราบปัญหาความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของ
นั กเรี ย นนั กศึ กษา น ามาแก้ ไขปั ญหาหรื อ
ส่งเสริมได้อย่างถูกวิธี
6. ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จานวน
๗๑๖ คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ
มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.2 ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วย
แก้ ไ ข ท าให้ ปั ญหาในด้ า นต่ า งๆ ของ
นักศึกษาน้อยลง
2.3 ลดปั ญหาการออกกลางคั นของ
ผู้เรียน

1. นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. ปั ญหาในด้ านต่ างๆของนั กศึ กษา
ลดลง
3. ทราบข้อมูลความเป็นอยู่ของนักเรียน
นักศึกษา
4. ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่าง
เรียน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียน 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและกาลังใจ
ใครใครก็รัก
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่
ประจักษ์
3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชู เกียรติ
“ครูดีในดวงใจ”
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทา
ความดี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1. ครูมีขวัญและกาลั งใจในการพัฒนา
1.1 ครู ผู้ ส อนวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง งานให้มีประสิทธิภาพ
ปราจีนบุรี จานวน 35 คน
2. มีครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
1. 2 นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ห ม ด
จานวน 700 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู ผู้ ส อนวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจี น บุ รี ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
นักเรียน นักศึกษา
2. 2 นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน
600 คน
2. 3 นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้นสู ง (ปวส.)
จานวน 100 คน

31 โครงการตรวจสุ ขภาพนั กเรี ย น 1. เพื่ อจั ดสวั สดิ การด้ านการตรวจสุ ขภาพ 1. เชิงปริมาณ
นักศึกษาประจาปี
ประจ าปี แก่ นั กเรี ยนนั กศึ กษาของวิ ทยาลั ย 1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการ
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ตรวจสุขภาพประจาปี 550 คน
2. เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริ การ 2. เชิงคุณภาพ
ดูแลสุขภาพที่ดีและทั่วถึง

1. นั กเรี ยนนั กศึ กษาได้ รั บการตรวจ
สุขภาพทุกคน
2. ได้ รั บรู้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสุ ขภาพของ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 นักเรียนนั กศึกษาทุกคนมีสุ ขภาพ
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี สุ ข ภาพ ที่ดี
พลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2.2 เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคภัย
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
32 โครงการสวัสดิการพยาบาล

1. เพื่ อจั ดซื้ อเวชภั ณฑ์ ให้ เพี ยงพอต่ อการ 1. เชิงปริมาณ
ให้ บริ การแก่ ผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ 1.1 คณะผู้ บ ริ ห าร ครู เจ้ า หน้ า ที่
นักเรียนนักศึกษา
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง
2. เพื่อให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปราจีนบุรี 550 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการอย่าง
เพียงพอ
2.2 มี เ วชภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน

33 โครงการสวั ส ดิ ก ารโรงอาหาร 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ร้านค้าและน้าดื่ม
ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด
ปลอดภัย
2. เพื่อเป็นการซ่อมบารุง และตรวจเช็คสภาพ
เครื่องกรองน้า และอาคารโรงอาหาร เพื่อการ
ปรับปรุง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใช้
อาคารโรงอาหารและเครื่องกรองน้าดื่ม ที่
สะอาด ปลอดภัย ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ

1. มีเวชภัณฑ์พยาบาลเพียงพอต่อความ
ต้องการ
2. คณะผู้ บ ริ ห าร ครู เจ้ า หน้ า ที่
นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกใน
การใช้บริการ

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้สถานที่โรงอาหาร ร้านค้า และเครื่อง
กรองน้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมได้มาตรฐานอยู่เสมอ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
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3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ / 2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ 3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการ ใช้อาคารโรงอาหาร และเครื่องกรองน้าดื่ม ได้รั บการดูแลใส่ ใจ ด้ านความสะอาด
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
ที่สะอาด ปลอดภัย
ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค บริโภค
4. เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
5. เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
สถานศึกษาข้อ 3
6. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 4
7. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
8. เพื่อให้รสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง
ด้านที่ 4
9. เพื่ อให้ สอดคล้ องตามโครงการโรงเรี ยน
คุ ณธรรมตามมู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ อั ตลั กษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สุภาพ
, รับผิดชอบ, มีวินัย
10. เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท.
เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

34 โครงการท าประกั น อุ บั ติ เ หตุ 1. เพื่ อ ให้ บุ คลากร นั กเรี ย น นั กศึ กษา มี
ประจาปี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความ
มั่นใจในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
6. เพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา ข้อ 5
7. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้านที่ 4
8. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บสถานศึ กษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
9. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บสถานศึ กษา
พอเพียงด้านที่ 1
10. เพื่ อพั ฒนาให้ ส อดคล้ องตามโครงการ
โรงเรี ยนคุ ณธรรมตามมู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ อั ต

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุก
แผนก ทุ กชั้ นปี ได้ รั บบริ การการประกั น
อุบัติเหตุ ร้อยละ 100

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่
คณะ
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ

1.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับค่าชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 90 3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
2. เชิงคุณภาพ
ได้ รั บการชดเชยเมื่ อเกิ ดอุ บั ติ เหตุ กั บ
2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุก ตนเอง
คนได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุ
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับบริการในการประกันอุบัติเหตุทุกคน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุก
แผนก ทุ ก ชั้ น ปี ลดการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึ กษา และบุคลากร
ทุกคนลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เกิด
ความตะหนั กถึงผลเสี ยของผลิตภัณฑ์
พลาสติก
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
11. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่
35 โครงการรณรงค์ ลดการใช้ 1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เกิดลักษณะนิสัยลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
2. เพื่ อเป็ นลดปั ญหาขยะพลาสติ กภายใน
วิทยาลัยฯ
3. เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
5. เพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาข้อ 5
6. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้านที่ 4
7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บสถานศึ กษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีประชาชนเข้ารับการบริการจานวน
ไม่ต่ากว่า 200 คน
1.2 มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ากว่า 10 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน
2.2 ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการ
ช่วยเหลือ

1. นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้การ
บริการและเป็นการฝึกอาชีพ
2. ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการ
ช่วยเหลือ
3. นั กเรี ยนนั กศึ กษามี จิ ตอาสา จิ ต
บริการ

8. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บสถานศึ กษา
พอเพียงด้านที่ 1
9. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องตามโครงการ
โรงเรี ยนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัต
ลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
10. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1
36 โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วย 1. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ประชาชน
ความรู้ ให้ กั บประชาชน และมี ความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิ ทยาลั ยฯ ให้เป็ นที่รู้จั กและยอมรับแก่
สังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึก
จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มยานพาหนะให้ กั บ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์
2. เพื่ อ คอยอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์
3. เพื่ อเป็ นการเสริ มทั กษะให้ กั บนั กศึ กษา
แผนกช่างยนต์

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีประชาชนเข้ารับการบริการจานวน
ไม่ต่ากว่า 200 คน
1.2 มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ากว่า 10 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บริ ก ารอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2.2 บริ ก ารซ่ อ มยานพาหนะให้ กั บ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

1. มี ประชาชนสนใจเข้ าร่ วมโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ
2. ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร มี
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางได้ปลอดภัย
3. ประชาชนมี ความพึ งพอใจในการ
ให้ บ ริ ก ารของวิ ท ยาลั ย ฯ ในแต่ ล ะ
โครงการ

38 โครงการขยายบทบาทศู นย์ ซ่ อม 1. ผลต่อประชาชน
สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1.1 ให้ คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
ประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อม
บารุ งเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดย
การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ได้รับความเสียหาย

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี ศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชนถาวร
ประจา เทศบาล/อบต. ตามจานวนที่ได้รับ
มอบหมาย
1.2 พื้นที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง ตาม
จานวนที่ได้รับมอบหมาย
1.3 เครื่ องมื อเครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการ
ประกอบอาชี พ และเครื่ องมื ออุ ปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน จานวน
400 รายการ

1. ช่ างชุ มชน 5 คน ประชาชน
ผู้ รั บบริ การ 200 คน ในเขตพื้ นที่ ที่
ได้ รั บมอบหมาย จั งหวั ดปราจี นบุ รี
ได้ รั บความรู้ พั ฒนาทั กษะในการใช้
การดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้
ในครัวเรือนไม่ต่ากว่า 400 รายการ และ
สร้างมู ลค่ าเพิ่ ม พั ฒนานวั ตกรรมต่ อ
ยอดโดยใช้เทคโนโลยี และเสริมสร้าง

37 โครงการอาชีวะอาสา

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.2 สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่ าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
1.3 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุ
การใช้ งานเครื่ องมื อเครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการ
ประกอบอาชี พ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
1.4ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่
น ามาใช้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาและซ่ อ มแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
2. ผลต่อนักเรียน นักศึกษา
2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
2.2 สร้ างแหล่ งปฏิ บั ติ งานจริ งรวมทั้ งการ
พั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและ
ความพร้ อม สร้ างช่ องทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

1.4 ช่างชุมชน จานวน 5 คน
1.5 ประชาชนผู้รับบริการ จานวน 200
คน
1.6 นั กเรี ยนนั กศึ กษา ได้ รั บการฝึ ก
ประสบการณ์ จานวน 40 คน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า
1 รายการ
2. มี ศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชนตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี จานวนไม่น้อยกว่า 40 คน
มี ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
4. ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ประชาชนผู้รับบริการ จานวน 200
คน
1.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ รั บการฝึ ก
ประสบการณ์ จานวน 20 คน
2. เชิงคุณภาพ

1. ประชาชนผู้รับบริการ 200 คน ใน
เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ได้ รั บ
ความรู้พัฒนาทักษะในการใช้ การดูแล
รักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ และได้รับ
การบริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง โดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย

3.1 ประชาชนได้ รั บ ความรู้ เ รื่ อ งการ
บารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการ
ประกอบอาชี พและอุ ปกรณ์ การด ารงชี วิ ต
ประจาวัน
3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิ ต พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ และ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า
3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
โดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีม
ช่างซ่อมประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ใน
การให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือ
เครื่ องจั กร ที่ ใช้ ในการประกอบอาชี พและ
เครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
39 โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับ
และวิชาชีพสู่ชุมชน
ไปเผยแพร่ให้กับสังคม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ รัก
ชุมชน และมีจิตอาสา
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชุน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อ
เครื่ อ งจั กรที่ ใช้ ในการประกอบอาชี พ
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของ
ครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในการประกอบอาชี พและการ
ด ารงชี วิ ต ของประชาชนคนยากจน
บรรเทาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนจากการลดรายจ่าย
2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การ
ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชี พ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
2.3 นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจี นบุ รี มี ทั กษะ ประสบการณ์ และ
ความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน
2.4 วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี มี
แหล่ งฝึ กปฏิ บั ติ งานจริ งในการพั ฒ นา
ทั กษะแก่ นักศึกษาให้ มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม

2. นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
มี ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
3. ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั น
ของประเทศ
40 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการขับ 1. เชิงคุณภาพ
ขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร
1.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี
2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ทั ก ษะในการขั บ ขี่ ยานพาหนะและ
ข้อบังคับจราจร มีมารยาทในการใช้รถ ใช้ถนน เข้าใจในกฎจราจร
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎข้ อบั ง คับ จราจร มี มารยาทใน
การใช้รถใช้ถนน
2. เชิงปริมาณ
2.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
200 คน

41 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 1. เพื่ อให้ ข้ อมูลการศึกษาวิ ชาชี พที่ ถู กต้ อง
ส าหรั บนั กเรี ยน ในระดับมั ธยมศึกษาที่ ใกล้
สาเร็จการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยนได้ เลื อกสายการเรี ยนได้
อย่ างเหมาะสม ก่ อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือในระดับที่
ต้องการเรียน

1. เชิงปริมาณ
1.1 ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา
อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของเขตพื้ นที่ใน
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
1.2 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา
ที่ เ ข้ า เรี ยนในวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรีให้มากขึ้น 10%

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะใน
การขับขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎ
จราจร
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับจราจร มีมารยาทในการใช้
รถ ใช้ถนน
3. เพื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการ
อบรมขั บขี่ ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่
1. นักเรียนและผู้สนใจได้รับข้อมูลทาง
วิชาชี พที่ ถู กต้องของวิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่างปราจีนบุรี
2. มีนักเรียนและผู้สนใจ เข้ามาศึกษา
วิ ชาชี พหลั กสู ตรต่ าง ๆ ในวิ ทยาลั ย
สารพัดช่างปราจีนบุรีมากขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อประชาสั มพั นธ์ สถานศึกษาให้ เป็ นที่
รู้จักเผยแพร่ทั่วไป
4. เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างให้มากขึ้น

2. เชิงคุณภาพ
2.1 เป็ น การปรั บ ภาพลั กษณ์ ข อง
นั กเรี ยน นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรีให้ข้อมูลการจัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพของวิ ทยาลั ยฯ แก่ นักเรียน และ
ผู้สนใจภายในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง
ได้รับทราบ

42 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
แนะแนวการศึกษา
ระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อที่วิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง
และหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ
แนวทางปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนให้
ผู้ ป กครองและสถานประกอบการรวมทั้ ง
หน่วยงานต่าง ๆ

1. เชิงปริมาณ
1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ
60
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ให้ แก่ หน่ วยงานต่ าง ๆสร้ างสื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง

3. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ
4. เพื่ อเป็ นสื่ อกลางในการเสริ มสร้ างความ
เข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่ อสถานศึกษาให้กั บ
บุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นาเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษา
ภายในวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์
2. วิ ทยาลั ยฯ เป็ นที่ รู้ จั กของบุ คคล
ทั่วไปและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3. เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่
ดีต่อสังคมในวงกว้าง
4. ประชาชนและผู้ ปกครองในเขต
เข้าใจวิธีดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ตาม
หลั กการ บริ หารและจุ ดมุ่งหมายของ
วิทยาลั ย ฯ ทาให้ มีผู้สนใจสมัครเรียน
เพิ่มมากขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5. เพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ที่ ดี และกระตุ้ น
แรงจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา

43 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา 1. เพื่ อจะได้ ทราบข้ อมู ลนั กศึ กษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษา
2. เพื่อจัดทาเนียบรุ่นของนักศึกษา
3. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อศึ กษาปั ญหาสาเหตุ การว่ างงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
และน ามาเป็ นข้ อมู ลประกอบการพิ จารณา
วางแผนและพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษาต่อไป
5. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการที่ 2
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7,1.8,1.9
7. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. กลุ่มบุ คคลภายในและภายนอกได้
รับทราบข่าวสารความเคลื่ อนไหวและ
กิ จกรรมต่ างๆของวิ ทยาลั ยฯ อย่ าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.3 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ได้ ทราบข้ อมู ลนั กศึ กษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษา
2.2 สร้ างความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ าง
สถานศึกษากับนักศึกษาที่จบการศึกษาไป
2.3 ให้ความช่วยเหลือกรณีว่างงานของ
นักศึกษา

1. ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ
หรื อประกอบอาชี พของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
2. ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
เรี ย นการสอนสนองความต้ อ งการ
ตลาดแรงงาน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาประมาณ
250 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี
บุคลิกภาพที่ดีเข้าใจวิธีการสมัครงานได้รับ
การคั ดเลื อกเข้ าท างานในสถาน
ประกอบการต่างๆได้

1. นั กศึ กษาที่ จะส าเร็ จการศึ กษามี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้ รับข้อมูลจาก
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการสมัครงานความต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง
3. นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียนใบ
สมั ค รงานการสั ม ภาษณ์ จ ากสถาน
ประกอบการโดยตรง

มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 1,3,4 ตัวบ่งชี้
ที่ 2,11,14
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ (ข้อ 12)
44 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็ จ
การศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการ
เลื อกศึกษาต่อรวมทั้งเป็นข้อมูลในการเลื อก
ประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวิธีการใน
การสมัครและการคัดเลือกเข้าทางานในสถาน
ประกอบการ
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้ และ
ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป

45 โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ 1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน 1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจขยัน
นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษา มีความตั้งใจการทาความดีและตั้งใจ 1.1 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น เรียนและกระตือรือร้นที่จะกระทาความ
เรียนขึ้น
ปวช. , ปวส, (ภาคปกติ) ของวิทยาลัยฯ ที่ ดีมากยิง่ ขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจแก่ กระท าความดี ให้ กั บวิ ทยาลั ยฯ สั งคม
นั กเรี ยน นั กศึ กษาที่ ท าความดีและเป็ นการ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ มารั บ รางวั ล
ส่งเสริมให้ร่วมกันทาความดี
จานวน 50 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียนและทา
ความดีมากยิ่งขึน้
2.2 นักเรียน นักศึกษามีขวัญกาลังใจที่
จะกระทาความดีและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
46 โครงการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม 1. เพื่อเป็นการตักเตือนและสร้างพฤติกรรมที่
นักเรียนนักศึกษา
ดีแก่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษา ลดพฤติ กรรม
ก้าวร้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคคี
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯและสั ง คมอย่ า ง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 600 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ 600 คน
2.2 นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคคี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จากวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี มี
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม เป็น
ตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องและเป็นคนดีของ
สังคมต่อไปในอนาคต

1. นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษา มี พ ฤติ ก รรม
ทางด้านจริยธรรมดีขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษา ได้ปรับปรุงตนเอง
เพื่ อจะเป็ นแบบอย่ างให้ แก่ นั กเรี ยน
นักศึกษากลุ่มอื่นต่อไป
3. นักเรียนนักศึกษา มีระเบียบวินัยดี
ขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

47 โครงการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และ 1. เพื่อป้องกันไม่ให้ นักศึกษาไปยุ่ งเกี่ยวกั บ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
สารเสพติด
2. เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาได้รู้โทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 600 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ 600 คน
2.2 นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคคี

1. วิ ทยาลั ย สารพั ดช่ า งปราจี น บุ รี
ปลอดภัยจากยาเสพติดหรือลดจานวนผู้
ติดยาเสพติด
2. วิ ทยาลั ย สารพั ดช่ า งปราจี น บุ รี
ปลอดภัยจากเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง

48 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 1. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ยาเสพติดและอบายมุข
ของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
2. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
โรงเรียน
3. เพื่ อให้ เรี ยนมี สุ ขภาวะที่ ดี และมี
สุนทรียภาพ

1. เชิงปริมาณ
1. ชุ มชนและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องมี ความพึ ง
1.1 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด 600 พอใจที่ ผู้ เรี ยนมี สุ ข ภาวะที่ ดี และมี
คน
สุนทรียภาพ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ 600 คน
2.2 นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคคี

49 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

1. เชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ยน นั กศึ ก ษาทุ ก คนได้ รั บ
1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 600 คน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของยาเสพ
2. เชิงคุณภาพ
ติด
2.1 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ 600 คน

1. เพื่อคัดกรองนักเรียนด้านยาเสพติดแยกเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
ได้รับรู้และโทษภัยของยาเสพติดด้วยกิจกรรม
ต่างๆ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่ อค้ นหา คั ดกรอง กลุ่ มเสี่ ยงภายใน
โรงเรียน
4. เพื่ อส่ งเสริ มกิ จกรรมป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
6. เพื่อเป็นข้อมูลในการ ส่ งเสริม ช่วยเหลื อ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา นักเรียนนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้ครูที่ปรึกษา ตลอดจนวิทยาลัยฯ รู้
ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล
8. ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
9. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ

2.2ผู้ บริ หารสถานศึ กษา ครู อาจารย์
ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึก
ร่ วมกั นในการดู แล กลุ่ มเสี่ ยง กลุ่ มเสพ
กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา

2. นั กเรี ยน นั กศึ กษาสามารถสร้ าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โดยการลด ละ
เลิก ยาเสพติดได้
3. นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปเผยแพร่และรณรงค์ให้ผู้ อื่น
ได้รับทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดได้
4. จ านวนนั ก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งใน
สถานศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
5. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ปลอดยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ปราศจากพื้นที่เสี่ยง

50 โครงการมอบตั ว ลงทะเบี ย น 1. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย 1. เชิงคุณภาพ
1. นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาทุ ก คน ได้ ขึ้ น
นักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2562 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ทาการมอบ ทะเบี ยนเป็ นนั กเรี ยน นั กศึ กษา ของ
ตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียน วิทยาลัยฯ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ 2. เชิงปริมาณ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง 2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา จานวน 500 คน
(องค์การมหาชน) สมศ.
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ข้อที่ 5
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง มาตรฐาน
ที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บการประเมิ น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
51 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร 1. เพื่ อเป็ นการเชิ ดชู แสดงความยิ นดี กั บ
แก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา ประจ าปี นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย
การศึกษา 2562
ฯ
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร

1. เชิงคุณภาพ
1.1 จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรอย่าง
สมบูรณ์/นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจกับงานพิธีมอบใบประกาศ
2. เชิงปริมาณ

1. นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ
กับงานมอบใบประกาศนียบัตร
2. นั กเรี ย นนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี ข วั ญ
กาลังใจ/อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้
อีก

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย 2.1 นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจาปีการศึกษา 2561
ข้อที่ 5
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง ตาม
มาตรฐานที่ 2 ด้านที2่ .2
5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4
7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บการประเมิ น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
52 โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และ 1. เพื่ อจั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ์ และสิ่ งอ านวย
สิ่ ง อ านวยความสะดวกอาคาร ความสะดวก ให้ มี ความเพี ยงพอ เหมาะสม
สถานที่
สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน

1. เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ ที่สะดวก
1.1 วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ สะอาด ปลอดภั ย เหมาะสม และเกิ ด
เหมาะสม ปลอดภัย สวยงาม
ประโยชน์สูงสุด
2. เชิงคุณภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แก่ นั กเรี ยน 2.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ยฯ และ สะดวก ความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม
ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ
ต่อนักเรียน นักศึกษา
53 โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีการบูรณาการในรายวิชา
ทางวิชาการ
ต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผน
ในการท างาน มี ความรั บผิ ดชอบและความ
ร่วมมือในการทางาน
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีต่อวิชาชีพ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาทุ กชั้นปี มีการบู รณาการ
สอนเป็ นชิ้ นงาน และแสดงผลงานทาง
วิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อครู ผู้ สอนรู้ ปั ญหาการสอนใน
ภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความสนใจ

1. นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ฝึ กทั กษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นั กศึ กษาทุ กสาขางาน มี ความคิ ด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้
3. นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผน
ในการทางาน

4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง 2.2 ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการสอนได้
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รั บทราบข้ อมู ล อย่างต่อเนื่อง
ภารกิ จหลั กของวิ ทยาลั ย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
6. เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

ที่

แผนงาน โครงการ

54 โครงการบริการวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ให้กับสังคม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการเสียสละ
และมีจิตอาสา
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ
และสังคม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษา ทั้ง 6 สาขางานออกบริการ
ชุมชน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้นักเรียนเกินการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
2.2 นักเรียนรู้จักพอเพียง พอประมาณ

1. คาดว่าจะได้รับ
1.1 นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ใช้
ทรัพยากรภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า
1.2 นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ใช้ เป็ น
แหล่ งเรี ยนรู้ และถ่ ายทององค์ ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา
1.3 นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง

1. เชิงปริมาณ
1.1 จ านวนนั กเรี ยน นั กศึ กษาเข้ าร่ วม
ศึกษาครบจานวนสาขางาน 6 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาได้ รั บ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานามาประยุกต์ใช้ ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ
2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
4. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง
ในสถานประกอบการ
ๆ
2.3 เพื่ อให้ นั กเรี ย น นั ก ศึ กษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึ งการปฏิ บั ติ งานจริ งในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางาน
ต่าง ๆ

55 โครงการศึ กษาดู งานสถาน 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง นั ก เ รี ย น ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

56 โครงการศู นย์ การเรี ยนรู้ ศาสตร์ 1. เพื่อการใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัยอย่างมี
พระราชาแบบยั่งยืน
คุ ณค่ าและลดปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมที่ เกิ ดจาก
กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรของ
นักศึกษาและบุคลากร
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์
ความรู้ภายในห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีมีห้องการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ทั้ง 6 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้นักเรียนเกินการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
2.2 นักเรียนรู้จักพอเพียง พอประมาณ

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า
1.1 นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ใช้ เป็ น
แหล่ งเรี ยนรู้ และถ่ ายทององค์ ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา
1.1 นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง

57 โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ความพร้ อม
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่องของ
การปฏิ บั ติ ง าน การอยู่ ใ นสั ง คม การมี
บุคลิ กภาพที่ดี และข้อควรปฏิบัติในระหว่าง
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
2. เพื่ อชี้ แจงให้ นั กเรี ยน นักศึกษาทราบถึ ง
หลักการปฏิบัติงานจริง
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษารั บทราบถึ ง
ระเบียบและมารยาทในการปฏิบัติงาน

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ร้อย
ละ 80 ของจ านวน นั กเรี ยน นั กศึ กษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ความพร้ อม
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมี
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี และข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ น
ระหว่างการฝึกอาชีพ
2.2 สถานประกอบการเชื่ อ มั่ น ใน
สถานศึกษาศึกษาทุกสาขางาน

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ความพร้ อม
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษารั บ ทราบถึ ง
ระเบียบ และมารยาทในการปฏิบัติงาน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

58 โครงการนิ เ ทศติ ด ตามและ 1. เพื่อติดตามผลการฝึกอาชีพ ให้การแนะนา
ประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ ให้ ค าปรึ กษาชี้ แนะเกี่ ยวการฝึ กอาชี พของ
นักศึกษา
2. เพื่ อ ชี้ แ จงแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพ
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับสถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงรับทราบปัญหาและ
หาทางแก้ไข

1. เชิงปริมาณ
1.1 การนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผล
นั กศึ กษาฝึ กอาชี พ จ านวน 60 คน/ภาค
การศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สถานศึ กษาได้ รั บรู้ ปั ญหาที่ เกิ ด
ขึ้นกับนักศึกษาในสถานประกอบการขณะ
ฝึกประสบการณ์
2.2 สถานศึกษาสามารถนาประสบการณ์
ที่ได้รับจากการนิ เทศมาปรับปรุ งการฝึก
อาชีพให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2.3 สถานประกอบการเกิดความพึงพอใจ
ในการนิเทศติ ดตามการฝึ กงานเพื่ อให้ มี
การปรั บปรุ ง การฝึ ก อาชี พ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ

1. ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาทันที

59 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นาปัญหาต่าง
ฝึกอาชีพ
ๆ เกี่ ยวกั บการฝึ กประสบการณ์ อาชี พ มา
วิเคราะห์อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ให้เหมาะสม

1. เชิงปริมาณ
1. การสัมมนาช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี
1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สร้ า งความชั ด เจนและถู ก ต้ อ งแก่
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา
สถานประกอบการ จานวนร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ

2. มีการปรับปรุงการฝึกอาชีพให้ เกิด
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. สถานประกอบการยอมรั บและมี
ความต้องการให้สถานศึกษาส่งนักศึกษา
เข้าฝึกอาชีพต่อไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพื่อนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. เพื่อให้ มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
และคู่ มื อการฝึ กอาชี พอาชี วศึ กษาระบบทวิ
ภาคี

60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาทุ กสาขางาน
การ ทดส อบท างก ารศึ กษ า ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เกิดความตระหนัก
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
ถึงการสอบ V-NET
2. เพื่อปรับปรุงข้อสอบ V-NET ทุกสาขางาน
ระดับปวช.3 และปวส.2

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 นักเรียน นักศึกษาได้นาปัญหาต่าง 2. นั กเรี ยน นั กศึ กษาน าผลจากการ
ๆ เกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์อาชีพมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ อภิ ปราย และร่ วมกั นหาแนว ออกฝึกประสบการณ์อาชีพ
ทางแก้ไขให้เหมาะสม
2.2 ผลจากการสั มมนา จะช่ วยสร้ าง
ความเข้ าใจที่ ดี สร้ างความชั ดเจนและ
ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา
1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ระดั บชั้ น
ปวช.3 และปวส.2 สอบผ่ าน V-NET เพิ่ม
ขั้นร้อยละ90
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ระดั บชั้ น
ปวช.3 และปวส.2 มีความตระหนักถึงการ
สอบ V-NET

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 สอบผ่ าน V-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90
2. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ภาพทาง
วิชาชีพ
3. วิ ทยาลั ยฯ มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

61 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ชั้น 1. เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3
และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิดความตระหนักถึง 1.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ และ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่อปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทุก 2. เชิงคุณภาพ
สาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
2.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2 มี ค วามตระหนั ก ถึ ง การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

2. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ภาพทาง
วิชาชีพ
3. วิ ทยาลั ยฯ มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

62 โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน

1. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
2. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลให้มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. งานวั ด ผลประเมิ น ผล มี วั ส ดุ ครุ ภั ณฑ์ ที่ ใช้ ในการด าเนิ นกิ จกรรม
ต่ า งๆ ของงานวั ด ผลประเมิ น ผล มี
เพียงพอต่อการใช้งาน

63 โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์

1. เพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ มขี ด 1. เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ยนมี สื่ อการเรี ยนการสอนที่
ความสามารถของผู้ บริหาร ครูและบุคลากร 1.1 ครู ผู้ ส อนวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง หลากหลาย
ทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปราจีนบุรี
2. ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย
2. เชิงคุณภาพ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอต่ อการใช้ งานใน
กิจกรรมต่างๆ
2.เชิงคุณภาพ
2.1 มี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น
ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดของ
หลักสูตร
2.2มีการจัดทาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
งานวั ด ผลประเมิ น ผลที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ถูกต้อง รวดเร็ว

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจใน
การผลิ ตและพั ฒนาสื่ อที่ สามารถน าไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาต่อไป

2.1 ครู และบุ คลากรทางการศึ กษามี
ความสามารถในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ผลิตและพัฒนาสื่ อการเรียนรู้
พั ฒนา การ จั ดกา รเรี ยนกา รสอ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
จั ดท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และนั กเรี ยน
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานและร่วม
แข่งขันผลงาน ทางวิชาการ

64 โครงการประกวดสื่อการเรียนการ 1. เพื่อให้มีการจัดทาสื่ อการสอนที่ทันสมั ย
สอน
และตรงตามจุดประสังค์รายวิชา
2. เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและ
น่าสนใจ
3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ยนมี สื่ อการเรี ยนการสอนที่
1.1 ครู มี สื่ อการสอนที่ เหมาะสม หลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของการ 2. ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย
เรียนการสอน
2 เชิงคุณภาพ
1.2 วิ ท ยาลั ย ฯ มี ศั ก ยภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถพั ฒนาคุ ณภาพ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าสู่ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมิ น ภายนอก ส านั ก งานรั บ รอง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่างมีคุณภาพ
65 โครงการสั ป ดาห์ ห้ องสมุ ดและ 1. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
ส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน
นักศึกษา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน
2. เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านข้ อมู ล
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นให้ กั บ
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ
บุ คลากรทางการศึ กษาตลอดจนผู้ ใช้ บริ การ
ห้องสมุด
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้ าที่
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ผู้ ใช้ บริ การห้ องสมุ ดสามารถน าความรู้ ที่ ได้
จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
4. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 4

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนมีนิสั ยรั กการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน ร้อยละ80
1.2 นั กเรี ยนมี ทั กษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อต่าง
ๆ ผ่านเกณฑ์การอ่านร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรี ยน นักศึกษา ครู เจ้าหน้ าที่
ผู้บริหาร ตระหนักถึงความสาคัญของการ
อ่าน
2.2 นักเรียนมีนิสั ยใฝ่ รู้ใฝ่เรี ยนรักการ
อ่านและสามารถใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุด
มากขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจใน
การอ่านมากขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

66 โครงการปรั บปรุ งห้ องสมุ ด 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นมี
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ห้องสมุดที่ทันสมัย และบรรยากาศที่ดีต่อการ
เรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาห้องสมุด ให้ได้มาตรฐาน และ
รองรับต่อการพัฒนาในอนาคต

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้า
มาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ80
1.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากห้ องสมุ ด
และสื่อ ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรี ยน นักศึกษา ครู เจ้าหน้ าที่
ตระหนั กถึ งการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองและ
ความสาคัญของการอ่าน
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ใฝ่ เรี ยนรู้ ใน
การศึ กษาหาความรู้ จากห้ องสมุ ดแหล่ ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ ห้ องสมุด
มากขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจใน
การอ่านมากขึ้น

67 โครงการจั ดบอร์ ดนิ ทรรศการวั น 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
สาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ รั บทราบถึ งกิ จกรรมวั นส าคั ญ ของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มีความสมัครสมาน สามัคคี

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู บุ คลากร วิทยาลั ย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จานวน 50 คน
1.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษาใหม่ จ านวน 300
คน

1. นั กศึ กษามี ความรู้ ในกิ จกรรมวั น
สาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
3. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา เกิดความรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์

68 โครงการแข่งขันทักษะเล่ านิ ทาน 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นักศึ กษา ครู และคณะ
พื้นบ้าน
บุ คลากรทางการศึกษาได้ ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เชิงคุณภาพ
3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึง ร่ ว มในกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ของทาง
การจั ดกิ จกรรมวั นส าคั ญของชาติ ศาสนา วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
พระมหากษัตริย์
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ
จัดขึ้น
1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การเรียนการสอน
1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทยและรักในการอ่าน
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นักเรียน นั กศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียน
โดยการนาชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70

1. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
2. นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ กล้ าคิ ด กล้ าท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ เรี ยนที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมเรี ยนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศ
1.2 ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่
ดีต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ผู้ เรี ยนได้ เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนเรียน
อยู่
2. ผู้ เรี ยนมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อวิ ชา
ภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการ
แสดงต่างๆที่จะจัดให้มีขึ้น

5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
8. เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรี ยนคุ ณธรรมตามมู ลนิ ธิ
ยุวสถิรคุณอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
69 โครงการ Christmas & Happy 1. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ วั ฒนธรรมของ
New Year
เจ้ าของภาษาที่ผู้ เรียนเรียนอยู่และเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รู้ จั ก การท างานร่ ว มกั น มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในห้องเรียน 2. เชิงปริมาณ
ไปใช้ได้จริง
2.1 ผู้ เรียนทุกคนของวิ ทยาลั ยสารพั ด
4. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ช่างปราจีนบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านที1่ .1
6. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ ก าร
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 2
70

โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

1. เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ทั กษะในการฟั ง พู ด
ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้
เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ เรียนทุกคนของวิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่างปราจีนบุรี
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีทักษะการฟัง – พูด และ
เข้าใจความหมายของคาศัพท์ และประโยค

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยนรู้ ความหมายของ
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด
ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ เพื่ อเป็ นพื้ นฐานการศึ กษาใน
ระดับที่สูงขึ้น

71 โครงการประกวดโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นักศึ กษา ครู และคณะ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 5

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การเรียนการสอน
1.2 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ตระหนั กถึ ง
วิทยาศาสตร์
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียน
โดยการน าชิ้ นงาน ที่ เกิ ดจาก ประยุ กต์
ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อย
5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ ละ 70
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

1. นักศึกษาตระหนักวันสาคัญของวัน
วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
3. นักศึกษาได้ ทากิจกรรมสอดคล้อง
ตามหลักสูตร ปวช. และปวส. ตลอดจน
หลักสูตรอื่น ๆ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

72 โครงการส่ ง เสริ มพั ฒ นาทั กษะ 1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนได้ พั ฒ นาทั ก ษะทาง
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อวิ ชา
คณิ ตศาสตร์ และสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ เรี ยนวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี จานวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีได้รับการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์มากขึ้น และ ได้รับการ
พั ฒนาทั กษะอย่ างเหมาะสมกั บวั ยและ
ความสามารถของผู้เรียน

1. นั กเรี ยนมี ทั กษะการคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ ได้ รั บการพั ฒ นาตาม
ศักยภาพของบุคคล
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มใน
การทางานร่วมกัน
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

73 โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 1. เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก การวางแผนและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ เรียนมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์
กล้าแสดงออกสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์

1. ผู้ เรียนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
กล้าแสดงออก
2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดี
ขึ้น

4. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
5. เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5

1.3 ผู้เรียนวางแผนละเอียดรอบคอบและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70

ที่

แผนงาน โครงการ

74 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

6. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
8. เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตาม อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย

2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการ
เรี ย นโดยการน าชิ้ น งาน ที่ เ กิ ด จาก
ประยุกต์ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นักศึ กษา ครู และคณะ
บุ คลากรทางการศึกษาได้ ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นักศึ กษาสามารถบูรณา
การการเรียนการสอน
1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของภาษาไทยและรักในการอ่าน
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการ
เรี ย นโดยการน าชิ้ น งาน ที่ เ กิ ด จาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
2. นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ กล้ าคิ ด กล้ าท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ ประยุกต์ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง โครงการ ร้อยละ 70
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
8. เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิ
รคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
75 โครงการส่ งเสริ มใฝ่ เรี ยนรู้ 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นักศึ กษา ครู และคณะ
ประวัติศาสตร์
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้อง มาประยุกต์ใช้
ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นักศึ กษาสามารถบูรณา
การการเรียนการสอน
1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของประวัติความเป็นมาของชาติ
ไทย
2. เชิงปริมาณ

1. นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
2. นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ กล้ าคิ ด กล้ าท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก 3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70
ได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสาน
2.2 นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการ วัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้
เรี ย นโดยการน าชิ้ น งาน ที่ เ กิ ด จาก
ประยุกต์ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70

76 โครงการ โครงการพั ฒนาระบบ 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ย นสามารถใช้ ร ะบบศู น ย์
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ของวิทยาลัยพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 ได้ พั ฒนาระบบเว็ บเซิ ฟเวอร์ ของ กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่างมี
วิทยาลัย
ประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มี ร ะบบเว็ บ เซิ ฟ เวอร์ ที่ ส ามารถ
บริหารจัดการเองได้
2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

77 โครงการ ขยายเครื อข่ ายไร้ สาย 1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
1. เชิงปริมาณ
1. ได้ ขยายระบบเครื อข่ ายไร้ สายให้
(Wifi)
2. เพื่อขยายสัญญาณไร้สายไปยังพื้นที่ที่ไม่มี 1.1 ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายให้ เพียงพอต่อการใช้งาน
สัญญาณ
ครอบคลุม
2. มี ระบบเครื อข่ ายไร้ สายที่ มี
ประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สามารถใช้ ระบบเครือข่ายได้ทุกที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านระบบ
เครือข่ายไรสาย
78 โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศ 1. เพื่ อให้ นั กเรี ยนสามารถเข้ าใช้ งานระบบ
เพื่อการศึกษาไทยแลน 4.0
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผล
การเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. นั กเรี ยนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียนของตนเองได้
2. ช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นานั ก เรี ย น/
นักศึกษาได้มากขึ้น

79 โครงการ สร้ างเครื อข่ ายความ 1. เพื่อให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
ร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีสถานประกอบการตอบรับโครงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ จานวน 6 สถานประกอบการ
2. เชิงคุณภาพ

1.วิทยาลั ยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจั ดการเรี ยนการ
สอนในรุ่นต่อๆไป อย่างยั่งยืนและมั่นคง
2. ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น กั บ ส ถ า น
ประกอบการและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่
ดีต่อกัน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 เพื่อให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาการ
ฝึกงาน
80 โครงการส่ งเสริ มและสร้ างสรรค์ 1. เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ
งานวิจัย
ของวิทยาลัยฯ
2. เพื่ อให้ การด าเนิ นงานงาน วิ จั ย พั ฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
5. เพื่ อพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา

1. เชิงปริมาณ
1.1 ติดตามประเมินผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ในแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ
2560 จานวนร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ติดตามประเมินผล งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ในแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ
2560

1. สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่าง ๆ ได้สาเร็จลุล่วงตรงตาม
วัตถุประสงค์
2. ทาให้ การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โ ค รง ก าร ต่ า ง ๆ เ ป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 5 คนและนั กเรี ยน นั กศึ กษามี
รายได้เพิ่มขึ้นระหว่างเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษใน
ระหว่างเรียน และมีประสบการณ์ในการ
ทาธุรกิจอยู่ทุกระดับชั้น

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี รายได้ พิ เศษ
ระหว่างเรียน
2. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์
จากการท าธุ รกิ จ เสริ มสร้ างความรู้
ความอดทนและสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

(องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4 ตัว
บ่งชี้ที่ 3,7,8,14
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)
81 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ 1. เพื่ อพั ฒ นาบุ คลิ กภาพและเสริ มสร้ า ง
ระหว่ างเรี ยนของนั กเรี ยน ศั กยภาพในการปฏิ บั ติ งานให้ แก่ นั กเรี ยน
นักศึกษาที่ยากจน
นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษจาก
งานที่ทา
4. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ประสบการณ์ จากการท างานจริ งอั นจะเป็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
5. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

82 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเขี ยนแผนธุ รกิ จให้ กั บครู นั กเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ
2. เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บในการ
อบรมนาไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ดาเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได้

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
1.2 ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้
ที่ได้รับ นาไปเขียนแผนธุรกิจของตนเองทา
บัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง

1. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับ
น าไปเขี ยนแผนธุ รกิ จของตนเอง ท า
บั ญชี แบบง่ า ยสามารถเข้ า ถึ งแหล่ ง
เงิ น ทุ น และสามารถน าความรู้ ไ ป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง

83 โครงการศึ กษาดู งานสถาน 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ในการทาธุรกิจให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อครู และนักเรียน นักศึกษานาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานไป

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาสามารถ
จั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จได้ ไม่ น้ อยกว่ า 2 กลุ่ ม
ธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ

1. ครู และนั กเรี ยน นั กศึ กษามี องค์
ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ นไป
การศึกษาดูงาน
2. ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ใช้ ในการจั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จการด าเนิ นธุ รกิ จ 2.1 ครู และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา น า
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปใช้ใน
การจั ด ตั้ ง กลุ่ มธุ ร กิ จ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ตลอดจนการประกอบอาชี พอิ สระของ
ตนเองได้
84 โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

1. เพื่อบริการให้คาปรึกษาทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ
2. เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒนาขี ด
ความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนให้สามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของ
ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บในการ
อบรมน าไปใช้ ในการจั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จ การ
ดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คนขึ้นไป
1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถจั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จได้ ไม่ น้ อยกว่ า 2
กลุ่ม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
มี ค วามรู้ มี ป ระสบการณ์ และทั ก ษะ
วิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สร้าง
เสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือพัฒนา
ต่ อยอดธุ รกิ จเดิ มอย่ างมั่ นคงและยั่ งยื น
น าไปสู่ การประกอบธุ รกิ จประสบ
ความสาเร็จ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

1. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คนขึ้นไป
2. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า
2 กลุ่ม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สั ง ค ม ใ น ชุ ม ช น ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
85 โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อ 1. เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพื่อ 1. เชิงปริมาณ
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
เข้ า ประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เป็ น ไปอย่ า งมี 1.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจและได้รับ
การคัดเลือกเข้าไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับภาคและระดับชาติได้

1. ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้ าประกวด
สิ่ งประดิ ษฐ์ ได้ มากกว่ า 1 ธุ รกิ จและ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ไปประกวด
สิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติ
ได้

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ หลักสูตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการพั ฒ นาหลั กสู ตรฐาน 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
สมรรถนะ
2. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเลื อกเรี ยนได้ ตามความถนั ด
ความสนใจ และศักยภาพของตน
3. เพื่อให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคน
เก่ง

1. เชิงปริมาณ
1. จ านวนหลักสูตรที่ ได้ รั บการพัฒนา
ทุกสาขางานที่เปิดทาการเรียนการสอน
2. จานวนสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเรียนการสอน จากการที่ได้เรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
ตนเอง

1. พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น
2. วิ ทยาลั ยฯ เป็ นที่ รู้ จั กของบุ คคล
ทั่วไปมากขึ้นจากการทาความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ

2

โครงการเขี ยนแผนการจั ดการ 1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรียนรู้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เพื่ อให้ ครู ผู้ สอนเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจการ
เขี ยนแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ น
สาคัญ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูทุกคนในวิทยาลัย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู ผู้ สอนครู ทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และเขียน

1. ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจขั้นตอนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. ครู ผู้ สอนทุ กคนสามารถเขี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้ได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป 2.2 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ทุกกลุ่มสาระ
3

โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีการบูรณาการในรายวิชาต่าง
ทางวิชาการ
ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นได้
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนใน
การทางาน มีความรับผิดชอบและความร่วมมือใน
การทางาน
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ดีต่อวิชาชีพ
4. เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยนและผู้ ปกครอง
ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป ได้ รั บทราบข้ อมู ล
ภารกิจหลักของวิทยาลัย และผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
5. เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์วิทยาลัย ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
6. เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้
ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กศึกษาทุ กชั้นปี มีการบู รณาการ
สอนเป็ นชิ้ นงาน และแสดงผลงานทาง
วิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน
2. ชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อครู ผู้ สอนรู้ ปั ญหาการสอนใน
ภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความสนใจ
2.2 ให้ ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการสอนได้
อย่างต่อเนื่อง

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึ กทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ ปั ญหาต่ าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. นั กศึ กษารู้ จั กการจั ดการและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึกษามี ความรับผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครู ผู้ สอนเข้ าใจวิ ธี การเรี ยนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึ กทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. นั กศึ กษารู้ จั กการจั ดการและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึกษามี ความรับผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครู ผู้ สอนเข้ าใจวิ ธี การเรี ยนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

4

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิ 1. เพื่ อพั ฒนาให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาเกิ ดความรู้
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามรู้ แ ก่ ทั กษะประสบการณ์ จริ งจากผู้ เชี่ ยวชาญทาง
ผู้เรียน
วิชาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานาความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน

1. เชิงปริมาณ
1. 1 เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากภาคธุ รกิ จ หรื อ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่
เป็นบุคคลภายนอกที่สถานศึกษาเชิญมาให้
ความรู้ ทั้ งทางวิ ชาการ และ วิ ชาชี พแก่
นักศึกษา ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/
ภาคเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2 เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดความรั กใน
อาชีพสาขาที่เรียน

5

โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพ 1. เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มี
แ ล ะ คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก อ า ชี พ การร่วมจัดทาหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึก
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อาชี พและคู่ มื อการฝึ กอาชี พ ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้ครูฝึกประจาสถานประกอบการ ร่วมกับ
ครู นิ เทศแต่ ละสาขาวิ ช า รวมทั้ งงานพั ฒ นา
หลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาแผนการเรียน

1. เชิงปริมาณ
1. มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
1.1 มีแผนการเรียน แผนการฝึ กอาชี พ และคู่ มื อการฝึ กอาชี พอาชี วศึ กษา
และคู่ มือการฝึ กอาชีพอาชีวศึ กษาระบบ ระบบทวิภาคี
ทวิภาคีทุกปีจานวน 4 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนการฝึกอาชีพ และคู่มือการฝึกอาชีพ และ 2.1 มีการจัดทาแผนการเรียน แผนการ
เขี ย นค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ จ ะฝึ ก ในสถาน ฝึ ก อา ชี พแ ล ะคู่ มื อก า รฝึ ก อา ชี พ
ประกอบการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและ
คู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้อง ถิ่น
และตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ มีงานทาและดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขางาน
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการอาชี ว ะศึ ก ษาร่ ว มด้ ว ยช่ ว ย 1 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ประชาชน
ความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ
2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม
3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี
จิตสานึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จานวนไม่ต่ากว่า 200 คน
1.2 มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ากว่า 10 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษา ได้ รั บ
คว าม รู้ แล ะ ปร ะ สบ ก าร ณ์ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน
2.2 ประชาชนในท้ องถิ่ นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือ

1. นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้
การบริการและเป็นการฝึกอาชีพ
2. ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รั บ
การช่วยเหลือ
3. นั กเรี ยนนั กศึ กษามี จิ ตอาสา จิ ต
บริการ

2

โครงการอาชีวะอาสา

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จานวนไม่ต่ากว่า 200 คน

1. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประชาชนที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารมี
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางได้ปลอดภัย

1. เพื่ อให้ บริ การซ่ อมยานพาหนะให้ กั บ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์
2. เพื่ อคอยอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษา 1.2 มีจานวนนักศึ กษาที่เข้ าร่วม 3. ประชาชนมี ความพึ งพอใจในการ
แผนกช่างยนต์
โครงการไม่ต่ากว่า 10 คน
ให้ บริ การของวิ ทยาลั ยฯ ในแต่ ล ะ
2. เชิงคุณภาพ
โครงการ
2.1 บริการอานวยความสะดวกให้
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
2.2 บริการซ่อมยานพาหนะให้กับ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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โครงการแผนกวิ ชาบริ การวิ ช าการและ 1. เพื่อให้นั กเรี ยน นักศึกษานาความรู้ ที่
วิชาชีพสู่ชุมชน
ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเสี ยสละ
รักชุมชน และมีจิตอาสา
3. เพื่ อสร้ างสั มพั นธภาพ ความร่ วมมื อ
ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและ
ชุมชุน

1 .เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ 1. ประชาชนผู้รับบริการ 200 คน ใน
1.1เชิงปริมาณ
เขตพื้ นที่ จั งหวั ดปราจี นบุ รี ได้ รั บ
1.1.1 ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร ความรู้ พั ฒนาทั กษะในการใช้ การ
จานวน 200 คน
ดู แลรั กษาและซ่ อมบ ารุ งเครื่ องมื อ
1.1.2 นั กเรี ยนนั กศึ กษาได้ รั บ และได้รับการบริการซ่อมบารุงโดยไม่
การฝึกประสบการณ์ จานวน 20 คน เสียค่าใช้จ่าย
1.2 เชิงคุณภาพ
2. นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
1. 2. 1 ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พข อ ง ปราจีนบุรี จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
เครื่ องมื อเครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการ มี ความรู้ ทั กษะประสบการณ์ และ
ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือนซึ่ง
จะสนั บ สนุ น และอ านวยความ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สะดวกในการประกอบอาชีพและ 3. ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
การด ารงชี วิ ตของประชาชนคน ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยากจน บรรเทาปั ญ หาความ ดีขึ้น
เดือดร้อนของประชาชนจากการลด
รายจ่าย
1.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการ
ใช้ การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิต
ประจาวันของครัวเรือน
1.2.3 นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่างปราจีนบุรี มีทักษะ ประสบการณ์
และความเชื่ อมั่ น ในการออกไป
ประกอบอาชี พและปฏิ บั ติ งานใน
ชุมชน
1.2.4 วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง
ในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้
มีความสามารถ มีประสบการณ์ มี
สมรรถนะ ความพร้ อม และมี

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
4

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาที่ จะส าเร็ จ
การศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อ
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการเลือกประกอบอาชีพ
ของตนเองต่อไปได้
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวิธีการ
ในการสมัครและการคัดเลือกเข้าทางานใน
สถานประกอบการต่อ
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และ
ปรั บปรุ งตนเองให้ เข้ ากั บสภาพสั งคมได้
ต่อไป
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่1 มาตรการที1่
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 21

1.เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 เชิงปริมาณ
1. 1. 1 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา
1.2 เชิงคุณภาพ
1. 2. 1 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส า เ ร็ จ
การศึ กษามี บุ คลิ กภาพที่ ดี เข้ าใจ
วิธีการสมัครงานได้รับการคัดเลือก
เข้ าท างานในสถานประกอบการ
ต่างๆได้

1. นั กศึ กษาที่จะส าเร็ จการศึ กษามี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลจาก
สถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐเกี่ยวกับการสมัครงานความต้องการ
ของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง
3. นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียน
ใบสมัครงานการสัมภาษณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีการจัดแข่งทักษะอย่างน้อย
6 สาขางาน
1.2 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
งานไปร่วมแข่งขันระดับ อศจ. อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน
1.3 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
งานไปร่วมแข่งขันระดับ ภาค อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน
2. เชิงคุณภาพ

1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้ านทั กษะคุ ณธรรมจริ ยธรรมของ
ผู้เรียน
2. เพื่อให้มีฝี มือให้ ได้ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักศรัทธาใน
วิชาชีพที่ตัวเองเรียน
4. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน
ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน

6. เพื่อพั ฒนาให้ สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของสานักงาน รับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 1,4 ตัวบ่งชี้ที่
2,14
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 2)
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
2. เพื่อให้มีฝี มือให้ได้ตามมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน
3. เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ
4. ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับ
คุณภาพของผู้เรียน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ฝี มื อ ได้ 5. เพื่ อคั ดเลื อกนั กศึ กษาไปแข่ งขั น
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน
ทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม ต่อไป
จริยธรรมในการทางาน
2.3 ให้ มี คุ ณ ภาพด้ า นความรู้
ทักษะ ประสบการณ์มากขึ้น
6

โครงการเชิ ญผู้ เชี่ ยวชาญและภู มิ ปั ญญา 1. เพื่ อพั ฒนาให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาเกิ ด
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ความรู้ ทั ก ษะประสบการณ์ จ ริ ง จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาน าความรู้ ที่
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 เชิ ญวิ ทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่ น ซึ่ งเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่ เป็ นบุ คคลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทาง
วิ ชาการ และ วิ ชาชี พแก่ นั กศึ กษา
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาค
เรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักใน
อาชีพสาขาที่เรียน

1. นั กศึกษาทุ กสาขางาน ฝึ กทั กษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การจั ด การและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นสู่ ก าร 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน
ทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ด้ า น ระดั บ ชั้ น ปวช.3 และปวส.2 เกิ ด ความ
อาชีวศึกษา
ตระหนักถึงการสอบ V-NET
2. เพื่อปรั บปรุ งข้อสอบ V-NET ทุกสาขา
งาน ระดับปวช.3 และปวส.2

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชั้น
ปวช.3 และปวส.2 สอบผ่าน V-NET เพิ่ม
ขั้นร้อยละ90
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชั้น
ปวช.3 และปวส.2 มีความตระหนักถึง
การสอบ V-NET

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.
3 และ ปวส.2 สอบผ่ า น V-NET
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 90
2. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.
3 และ ปวส.2 เป็นผู้ ที่มีคุ ณภาพทาง
วิชาชีพ
3. วิทยาลัยฯ มีประสิ ทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
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โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ชั้ นระดั บ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิ ดความ
ตระหนักถึงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่ า น
มาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปวช.3 และ ปวส.2 มีความตระหนัก
ถึงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 สอบผ่ า นมาตรฐาน
วิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
2. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณภาพทาง
วิชาชีพ
3. วิทยาลัยฯ มีประสิ ทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
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โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน

1. เพื่ อวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ของ 1. เชิงปริมาณ
ผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียนตาม 1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เกณฑ์ที่กาหนด
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้
งานในกิจกรรมต่างๆ

1. งานวั ด ผลประเมิ น ผล มี วั ส ดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ ในการด าเนินกิ จกรรม
ต่ างๆ ของงานวั ดผลประเมิ นผล มี
เพียงพอต่อการใช้งาน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลให้ 2. เชิงคุณภาพ
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.1 มี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผล
ผู้ เ รี ย น ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของหลักสูตร
2.2 มีการจัดทาเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว
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โครงการบู ร ณาการชิ้ น งาน ผลงานทาง 1. เพื่ อให้ นั กศึ กษามี การบู รณาการใน
วิชาการ
รายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. เพื่ อให้ นั กศึ กษารู้ จั กการจั ดการและ
วางแผนในการทางาน มี ความรับผิ ดชอบ
และความร่วมมือในการทางาน
3. เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของวิ ทยาลั ย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณา
การสอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผล
งานทางวิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอน
ในภาคเรี ย นนั้ น ตามความถนั ด
ความสนใจ
2.2 ให้ครู ผู้ สอนได้ปรั บปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง

1. นักศึกษาทุ กสาขางาน ฝึ กทั กษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การจั ด การและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
6. เพื่อให้ครูผู้ สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจั ดท าเอกสารประชาสั มพั น ธ์ 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี
2. เพื่ อเป็ นการสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี แก่
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ในฐานะ
หน่ วยงานที่ ส่ งเสริ มให้ เด็ กไทยเป็ นคนดี
คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ประชาสัมพันธ์
- เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
จานวน 1,000 แผ่น
- แผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ จานวน 2 แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
จานวน 1,000 แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร
จานวน 1,000 แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์ระยะสั้น
จานวน 1,000 แผ่น
- ส . ค . ส . ส่ ง ค ว า ม สุ ข ปี
2562

1. ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ลข่ า วสารสู่
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาใน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพิ่มมาก
ขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จ า น ว น 1,000
ฉบับ
1.2 ประชาสั ม พั นธ์ ผ่ า นการจั ด
นิทรรศการในโอกาสต่ าง ๆ จานวน
3 ครั้ง
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2

โครงการบู รณาการชิ้ นงาน ผลงานทาง 1. เพื่ อให้ นั กศึ กษามี การบู รณาการใน
วิชาการ
รายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. เพื่ อให้ นั กศึ กษารู้ จั กการจั ดการและ
วางแผนในการทางาน มีความรับผิดชอบ
และความร่วมมือในการทางาน
3. เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณา
การสอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผลงาน
ทางวิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอน
ในภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความ
สนใจ
2.2 ให้ ครู ผู้ สอนได้ ปรั บปรุ งการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง

1. นักศึ กษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การจั ด การและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน

ที่

3

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ภารกิจหลั กของวิทยาลัย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ใน
การสร้ างภ าพลั กษณ์ ที่ ดี สู่ สายตา
สาธารณชน
6. เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพและคู่มือ 1. เพื่ อให้ สถานศึ กษาและสถาน
การฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบการ มี การร่ วมจั ดท าหลั กสู ตร
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือ
การฝึ กอาชีพ ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
2. เพื่อให้ครูฝึกประจาสถานประกอบการ
ร่วมกับครูนิเทศแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทา
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ และคู่มือ
การฝึกอาชีพ และเขียนคาอธิบายรายวิชา
ที่จะฝึกในสถานประกอบการ

1. เชิงปริมาณ
1. มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
1.1 มี แผนการเรี ยน แผนการฝึ ก และคู่ มื อการฝึ กอาชี พอาชี วศึ กษา
อาชี พแล ะคู่ มื อการฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกปีจานวน
4 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มี ก ารจั ด ท าแผนการเรี ย น
แผนการฝึ กอาชี พและคู่ มื อการฝึ ก
อาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่ อให้ มี แผนการเรี ยน แผนการฝึ ก
อาชี พและคู่ มื อการฝึ กอาชี พอาชี วศึ กษา
ระบบ ทวิภาคี
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โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถนาไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน สถานศึกษาต่อไป

1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีสื่ อการเรียนการสอนที่
1.1 ครูผู้ สอนวิทยาลั ยสารพัดช่าง หลากหลาย
ปราจีนบุรี
2. ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา ผลิ ตและพั ฒนาสื่ อการ
เรี ยนรู้ พั ฒนาการจั ดการเรี ยนการ
สอน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ สร้ างองค์
ความรู้ร่วมกัน จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
และนั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ น าเสนอผลงานและร่ ว ม
แข่งขันผลงาน ทางวิชาการ
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โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน

1. เพื่อให้มีการจัดทาสื่อการสอนที่ทันสมัย 1. เชิงปริมาณ
และตรงตามจุดประสังค์รายวิชา

1. นักเรียนมีสื่ อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย
2. ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่ อคั ดเลื อกสื่ อการสอนที่ มี คุ ณภาพ 1.1 ครู มี สื่ อการสอนที่ เหมาะสม
และน่าสนใจ
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของ
3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
การเรียนการสอน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 วิ ทยาลั ยฯ มี ศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ยน ครู และบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
คุ ณภาพ เข้ าสู่ การประกั นคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอก สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่างมี
คุณภาพ
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โครงการพั ฒ นาระบบศู น ย์ ก าลั ง คน 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ยนสามารถใช้ ระบบศู นย์
อาชีวศึกษา (V-COP)
ของวิ ทยาลั ยพร้ อมใช้ งานอย่ างมี 1.1 ได้ พั ฒนาระบบเว็ บเซิ ฟเวอร์ กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่สามารถ
บริหารจัดการเองได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
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โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)

1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อขยายสัญญาณไร้สายไปยังพื้นที่ที่ไม่ 1.1 ได้ขยายสั ญญาณเครือข่ายไร้
มีสัญญาณ
สายให้ครอบคลุม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สามารถใช้ ระบบเครือข่ายได้
ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพี ยงพอต่ อการใช้ งานระบบ
เครือข่ายไรสาย
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โครงการ ส่ งเสริ มระบบสารสนเทศเพื่ อ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ
การศึกษาไทยแลน 4.0
สารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ ว โดยผ่ านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผล
การเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุก
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ใช้งาน
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
2. มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่ มี
ประสิทธิภาพ

1. นั กเรี ยนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียนของตนเองได้
2. ช่ วยเหลื อและพั ฒนานั กเรี ยน/
นักศึกษาได้มากขึ้น

ที่
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แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยใน 1. เพื่ อต้ องการศึ กษา พั ฒนา หรื อแก้ ไข
ชั้นเรียน
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
2. เพื่ อ น าผลของการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การอาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
7. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2, 3, 4

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 น าข้ อเสนอแนะจากการวิ จั ย
ม า พั ฒ น า วิ ท ย า ลั ย ฯ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มีผลงานวิจัย จานวน 1 เล่ม

1. สามารถพัฒนา หรื อแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ได้
2. มีการนาผลของการวิจัย ไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ติ ดตามประเมิ นผลงานวิ จั ย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์
และโครงการในแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี งบประมาณ 2560 จานวน
ร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ติ ดตามประเมิ นผล งานวิ จั ย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์
และโครงการในแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ 2560

1. สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย
พั ฒนา นวั ตกรรม และสิ่ งประดิ ษฐ์
และโครงการต่าง ๆ ได้สาเร็จลุล่วงตรง
ตามวัตถุประสงค์
2. ทาให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย
พั ฒนา นวั ตกรรม และสิ่ งประดิ ษฐ์
และโครงการต่ าง ๆเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ

8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้ อ 4) ตาม
นโยบายของ คสช.
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
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โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม 1. เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้การดาเนินงานงาน วิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่ าง ๆ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การอาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้ที่ 3,7,8,14
6. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)
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โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วม 1. เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอด 1. เชิงปริมาณ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมี 1.1 ธุ ร กิ จ สามารถต่ อ ยอดเข้ า
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ได้ มากกว่ า 2
ธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ธุ ร กิ จ สามารถต่ อ ยอดเข้ า
ประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ ม ากกว่ า
2 ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและ
ระดับชาติได้

1. ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่ งประดิ ษฐ์ ได้มากกว่ า 1 ธุ รกิ จและ
ได้ รั บการคั ด เลื อกเข้ าไปประกวด
สิ่ งประดิ ษฐ์ ในระดั บภ าคและ
ระดับชาติได้

พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ 1. ผลต่อประชาชน
ชุมชน (Fix It Center)
1.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
ประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา
และพัฒนาทั กษะช่ างชุ มชน ให้ สามารถ
ซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ่ ายโดยการยื ดอายุ การใช้ งานของ
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ได้รับความเสียหาย
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
1.3 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืด
อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจั กรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี ศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน
ถาวรประจ า เทศบาล/อบต. ตาม
จานวนที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พื้นที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง
ตามจานวนที่ได้รับมอบหมาย
1.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชี พ และเครื่ อ งมื อ
อุ ปกรณ์ ด ารงชี วิ ตประจ าวั นของ
ครัวเรือน จานวน 400 รายการ
1.4 ช่างชุมชน จานวน 5 คน
1.5 ประชาชนผู้รับบริการ จานวน
200 คน
1.6นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึก
ประสบการณ์ จานวน 40 คน

1. ช่ างชุ มชน 5 คน ประชาชน
ผู้ รั บบริ การ 200 คน ในเขตพื้ นที่ ที่
ได้ รั บมอบหมาย จั งหวั ดปราจี นบุ รี
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะในการใช้
การดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ ก ารประกอบอาชี พ และ
เครื่ องใช้ ในครั วเรื อนไม่ ต่ ากว่ า 400
รายการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนา
นวั ตกรรมต่ อยอดโดยใช้ เทคโนโลยี
และเสริ มสร้ างมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 รายการ
2. มี ศูนย์ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชนตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี จานวนไม่น้อยกว่า 40 คน
มี ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
1.4 ลดการกู้ ยื ม เงิ น นอกระบบของ
ครัวเรือนที่นามาใช้ ในการดูแลรั กษาและ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ
2. ผลต่อนักเรียน นักศึกษา
2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการ
ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
2.2 สร้ างแหล่ งปฏิบั ติ งานจริ งรวมทั้ งการ
พั ฒนาทั กษะแก่ นั กเรี ยน นั กศึ กษาให้ มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและ
ความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
3.1 ประชาชนได้ รั บความรู้ เ รื่ องการ
บารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการ
ประกอบอาชี พและอุ ปกรณ์ การด ารงชี วิ ต
ประจาวัน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เชิงคุณภาพ
4. ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
2.1 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อ ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ดีขึ้น
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวัน
ของครั วเรื อนซึ่ งจะสนั บสนุ นและ
อานวยความสะดวกในการประกอบ
อาชี พและการด ารงชี วิ ตของ
ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหา
ความเดื อดร้ อนของประชาชนจาก
การลดรายจ่าย
2.2 ประชาชนมี ความรู้ ในการใช้
การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่
ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุ ปกรณ์ ด ารงชี วิ ตประจ าวั นของ
ครัวเรือน
2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้

ที่

แผนงาน โครงการ
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3.2 ชุ มชนได้ รั บการสนั บสนุ นด้ านการ
พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
3.3 ช่ า งชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดั บโดยการเพิ่ มทั กษะจากการฝึ ก
ปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจาศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
ของชุมชนอย่างยั่งยืน

2.4 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ของผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน พั ฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน สร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรั บรองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
เบื้องต้น
2.5 นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี มีทักษะ ประสบการณ์
และความเชื่ อ มั่ น ในการออกไป
ประกอบอาชี พและปฏิ บั ติ งานใน
ชุมชน
2.6 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
มี แ หล่ งฝึ กปฏิ บั ติ ง านจริ งในการ
พั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มี
สมรรถนะ ความพร้ อ ม และมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่
2

แผนงาน โครงการ
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โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 1. เพื่อสอนอาชี พระยะสั้ นที่หลากหลาย
108 อาชีพ
อาชีพ
2. เพื่อสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ
3. เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชน
ที่ประสบความยากจน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงคุณภาพ
1.1 ให้ ความรู้ ด้ านทั กษะวิ ชาชี พ
ให้ แก่ กลุ่ มประชาชนหลากหลาย
อาชีพ
1.2 ให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน
ได้ รั บ ความรู้ ใ นอาชี พ เพื่ อ น าไป
ประกอบอาชีพได้

1. เพื่อสอนอาชีพ ระยะสั้น หลากหลาย
อาชีพ
2. เพื่ อสอนอาชี พ บุ คคลหลากหลาย
อาชีพ
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รู้จักวิทยาลัย
ฯ มากขึ้น

4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้ จักวิทยาลั ยฯ
4. เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน
มากขึ้น
1.3 เป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือน ที่ขอความอนุเคราะห์
5. เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอ ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนใน
ความอนุเคราะห์
แหล่งชุมชน
2. เชิงปริมาณ
2.1 เพื่ อ สอนอาชี พ เน้ น ทั ก ษะ
มากกว่า 108 อาชีพ
2.2 มี ผู้ เรี ยนอาชี พประมาณ 200
คน
3

โครงการจั ด ศู น ย์ ฝึ ก อบรมอาชี พ ใน 1. เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 1. เชิงปริมาณ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มี 1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประชาชน
งานทา ผู้ถูกเลิกจ้างผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิก สามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนได้

1. เพื่ อให้ วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างผู้
กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จ

ที่

แผนงาน โครงการ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา
กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานทา ผู้ ถูกเลิกจ้าง ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท า กลุ่ ม เกษตร กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์
จนเกิ ดทั กษะความช านาญเฉพาะทางใน
วิ ช าชี พต่ าง ๆ เพื่ อสร้ างรายได้ ให้ กลั บ
ครั วเรื อน และสร้ างเศรษฐกิ จที่ ดี ให้ กั บ
ชุมชนได้
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ
และสนั บสนุ นให้ เกิ ดการสร้ างอาชี พใน
ชุมชน
4. เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชน

1.2 จานวนประชากรที่ไม่มีงานทา
ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มี
งานท า กลุ่ มเกษตร กลุ่ มผู้ สู งอายุ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 50 คน
ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติการใน
อาชีพตามความสนใจและความถนัด
2. เชิงคุณภาพ
2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถให้ บริ การข้อมูลด้ านอาชี พ
และเป็ นแหล่ งฝึ กอบรมอาชี พแก่
ประชาชน
2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และ
ได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและ
ต้องการ จนเกิดทักษะความชานาญ
ส า ม า ร ถ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน
2.3 ประชาชนฯ ที่ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน

การศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2. ประชาชนมี งานท าและมี รายได้
เพิ่มขึ้น
3. ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการสร้างงาน การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สร้างรายได้ ให้กับตนเองไม่เป็นภาระ
กับครอบครัวและสังคม และรวมกลุ่ม
สร้ างอาชี พสร้ างเศรษฐกิ จที่ ดี ให้ กั บ
ชุมชนตามนโยบายของรัฐ
2.4 ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรม
อาชีพและฝึกปฏิบัติในอาชีพสามารถ
เลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
อย่างเชื่ อมั่นทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ หลักสูตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 1. เพื่ อสอนอาชี พระยะสั้ นที่ หลากหลาย
108 อาชีพ
อาชีพ
2. เพื่อสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ
3. เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชนที่
ประสบความยากจน
4. เพื่อให้ ประชาชนทั่ วไปรู้ จั กวิ ทยาลั ยฯ
มากขึ้น
5. เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงคุณภาพ
1.1 ให้ ความรู้ ด้ านทั กษะวิ ชาชี พ
ให้ แก่ กลุ่ มประชาชนหลากหลาย
อาชีพ
1.2 ให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน
ได้ รั บ ความรู้ ใ นอาชี พ เพื่ อ น าไป
ประกอบอาชีพได้
1.3 เป็ นการสร้ างรายได้ ใน
ครัวเรือนให้ แก่ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนในแหล่งชุมชน
2. เชิงปริมาณ
2.1 เพื่ อ สอนอาชี พ เน้ น ทั ก ษะ
มากกว่า 108 อาชีพ
2.2 มีผู้ เรียนอาชีพประมาณ 200
คน

1. เ พื่ อ ส อ น อ า ชี พ ร ะ ย ะ สั้ น
หลากหลายอาชีพ
2. เพื่อสอนอาชีพ บุคคลหลากหลาย
อาชีพ
3. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป รู้ จั ก
วิทยาลัยฯ มากขึ้น
4. เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน
ที่ขอความอนุเคราะห์

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการ 1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ของนักเรียน นักศึกษา
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ
3. เพื่ อ ให้ นั กเรี ยน นั ก ศึ กษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง
ๆ
4. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ

1. เชิงปริมาณ
1.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่ วมศึ กษาครบจ านวนสาขางาน 6
สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ แ ละความรู้ น อก
ห้องเรียน
2.2 เพื่ อให้ นักเรี ยน นักศึ กษาได้
เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
2.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขา
งานต่าง ๆ

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ประสบการณ์ และความรู้ นอก
ห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึ งการปฏิ บั ติ งานจริ งในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
3. เพื่ อให้ นักเรียน นักศึ กษานามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางาน
ต่าง ๆ

3

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีการจัดแข่งทักษะอย่างน้อย
6 สาขางาน
1.2 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
งานไปร่วมแข่งขันระดับ อศจ. อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน

1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้ านทั กษะคุ ณธรรมจริ ยธรรมของ
ผู้เรียน
2. เพื่อให้มีฝี มือให้ ได้ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
2. เพื่อให้ มีฝี มือให้ ได้ ตามมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน
3. เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4. ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับ 1.3 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
คุณภาพของผู้เรียน
งานไปร่วมแข่งขันระดับ ภาค อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน
2. ชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี ฝี มื อได้
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการทางาน
2.3 ให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์มากขึ้น
4

โครงการเชิญผู้ เชี่ยวชาญและภู มิปั ญญา 1. เพื่ อพั ฒนาให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาเกิ ด
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ความรู้ ทั ก ษะประสบการณ์ จ ริ ง จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาน าความรู้ ที่
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 เชิ ญ วิ ท ยากร ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่ น ซึ่ งเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่ เ ป็ น บุ คคลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทาง
วิ ชาการ และ วิ ชาชี พแก่ นั กศึ กษา
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาค
เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักศรัทธาใน
วิชาชีพที่ตัวเองเรียน
4. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน
ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน
5. เพื่ อคั ดเลื อกนั กศึ กษาไปแข่ งขั น
ทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ
ต่อไป

1. นักศึกษาทุ กสาขางาน ฝึ กทั กษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การจั ด การและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เชิงคุณภาพ
5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักใน
อาชีพสาขาที่เรียน
5

โครงการ สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อสู่ 1. เพื่อให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งหารเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี สถานประกอบการตอบรั บ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สู่ สั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ จ านวน 6
สถานประกอบการ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการฝึกงานของนักศึกษา ให้
มีความรู้ และประสบการณ์อย่างมี
คุณภาพ
2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
สถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ

1. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่ อๆไป อย่ างยั่ งยืน และ
มั่นคง
2. สร้ า งความเชื่ อ มั่ น กั บ สถาน
ประกอบการ และแลกเปลี่ ยน
วิสัยทัศน์ที่ดีต่อกัน

ที่
6

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจั ด ศู น ย์ ฝึ ก อบรมอาชี พ ใน 1. เพื่ อให้วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มี
ประชาชน
งานทา ผู้ถูกเลิกจ้างผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิก
จ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา
กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานทา ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กาลั งอยู่ในข่ายถู ก
เลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท า กลุ่ ม เกษตร กลุ่ มผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์
จนเกิ ดทั กษะความช านาญเฉพาะทางใน
วิ ช าชี พ ต่ าง ๆ เพื่ อ สร้ างรายได้ ให้ กลั บ
ครั วเรื อน และสร้ างเศรษฐกิ จที่ ดี ให้ กั บ
ชุมชนได้
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ
และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน
4. เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถเป็นศูนย์ฝึ กอบรมอาชีพให้
ประชาชนได้
1.2 จานวนประชากรที่ไม่มีงานทา
ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มี
งานท า กลุ่ มเกษตร กลุ่ มผู้ สู งอายุ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 50 คน
ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติการใน
อาชีพตามความสนใจและความถนัด
2. เชิงคุณภาพ
2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถให้ บริ การข้อมูลด้ านอาชีพ
และเป็ นแหล่ งฝึ กอบรมอาชี พแก่
ประชาชน
2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และ
ได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและ
ต้ อ ง ก า ร จ น เ กิ ด ทั ก ษ ะ ค ว า ม
ชานาญ สามารถนาองค์ความรู้และ

1. เพื่ อ ให้ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างผู้
กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2. ประชาชนมี งานท าและมี รายได้
เพิ่มขึ้น
3. ส่ งเสริมให้เกิดการสร้ างงาน การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน
6.2.3 ประชาชนฯที่ ได้ รั บการ
ฝึกอบรมอาชีพนาความรู้ไปใช้ในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองไม่
เป็ นภาระกั บครอบครั วและสั งคม
และรวมกลุ่ ม สร้ า งอาชี พ สร้ า ง
เศรษฐกิ จ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนตาม
นโยบายของรัฐ
6.2.4 ประชาชนฯที่ มารั บการ
ฝึ ก อบรมอาชี พ และฝึ กปฏิ บั ติ ใ น
อาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ตามความถนัดอย่างเชื่ อมั่นทาให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการแก้ ปั ญหาความยากจนฝึ กอาชี พ 1. เพื่ อสอนอาชี พระยะสั้ นที่ หลากหลาย
108 อาชีพ
อาชีพ
2. เพื่อสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ
3. เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชน
ที่ประสบความยากจน
4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้ จักวิทยาลั ยฯ
มากขึ้น
5. เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงคุณภาพ
1.1 ให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
ให้แก่กลุ่ มประชาชนหลากหลาย
อาชีพ
1.2 ให้ประชาชนที่มฐี านะยากจน
ได้ รั บความรู้ ในอาชี พเพื่ อน าไป
ประกอบอาชีพได้
1.3 เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ น
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนในแหล่งชุมชน
2. เชิงปริมาณ
2.2 เพื่ อสอนอาชีพ เน้ นทั กษะ
มากกว่า 108 อาชีพ
2.3 มีผู้เรียนอาชีพประมาณ 200
คน

1. เพื่อสอนอาชีพ ระยะสั้น หลากหลาย
อาชีพ
2. เพื่อสอนอาชีพ บุคคลหลากหลาย
อาชีพ
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รู้จักวิทยาลัย
ฯ มากขึ้น
4. เพื่อให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน
ที่ขอความอนุเคราะห์

ที่
2

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขยายบทบาทศูนย์ ซ่อมสร้ างเพื่อ 1. ผลต่อประชาชน
ชุมชน (Fix It Center)
1.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
ประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา
และพั ฒนาทั กษะช่ างชุ มชน ให้ สามารถ
ซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ่ ายโดยการยื ดอายุ การใช้ งานของ
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ได้รับความเสียหาย
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
1.3 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืด
อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
1.4 ลดการกู้ ยื ม เงิ น นอกระบบของ
ครัวเรือนที่น ามาใช้ ในการดู แลรั กษาและ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ถาวรประจา เทศบาล/อบต. ตาม
จานวนที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พื้ น ที่ อ อกให้ บ ริ ก ารซ่ อ ม
สร้ าง ตามจ านวนที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
1.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ด ารงชี วิ ตประจ าวันของ
ครัวเรือน จานวน 400 รายการ
1.4 ช่างชุมชน จานวน 5 คน
1.5 ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร
จานวน 200 คน
1.6 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ จานวน 40 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิต

1. ช่ า งชุ ม ชน 5 คน ประชาชน
ผู้ รั บบริ การ 200 คน ในเขตพื้ นที่ ที่
ได้ รั บมอบหมาย จั งหวั ดปราจี นบุ รี
ได้ รับความรู้ พั ฒนาทักษะในการใช้
การดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ ก ารประกอบอาชี พ และ
เครื่ องใช้ ในครั วเรื อนไม่ ต่ ากว่ า 400
รายการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนา
นวั ตกรรมต่ อยอดโดยใช้ เทคโนโลยี
และเสริ มสร้ างมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 รายการ
2. มี ศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชนตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี จานวนไม่น้อยกว่า 40 คน
มี ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
4. ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. ผลต่อนักเรียน นักศึกษา
2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่ อมั่ น
ให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการ
ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน

ประจ าวั น ของครั ว เรื อ นซึ่ ง จะ
สนับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการประกอบอาชี พ และการ
ดารงชีวิตของประชาชนคนยากจน
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการลดรายจ่าย
2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิต
ประจาวันของครัวเรือน
2.3 ช่ า งชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การ
ยกระดั บมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบ
อาชี พ อิ ส ระสามารถสร้ า งงาน
สร้างรายได้
2.4 ประสิทธิ ภาพกระบวนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม

2.2 สร้างแหล่ งปฏิบั ติงานจริ งรวมทั้งการ
พั ฒนาทั กษะแก่ นั กเรี ยน นั กศึ กษาให้ มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและ
ความพร้ อม สร้ างช่ องทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
3.1 ประชาชนได้ รั บความรู้ เ รื่ อ งการ
บารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการ
ประกอบอาชี พและอุ ปกรณ์ การด ารงชี วิ ต
ประจาวัน
3.2 ชุ มชนได้ รั บการสนั บสนุ นด้ านการ
พัฒนากระบวนการผลิ ต พัฒนาผลิ ตภัณฑ์
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
โดยการเพิ่มทักษะจากการฝึ กปฏิบัติจริงกับ
ทีมช่างซ่อมประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ในการให้ บริ การซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
เครื่ องมื อเครื่ องจั กร ที่ ใช้ ในการประกอบ
อาชี พและเครื่ องใช้ ในครั วเรื อนของชุ มชน
อย่างยั่งยืน

เสริ มสร้ างมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
ชุ มช น และสนั บสนุ นการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น
2.5 นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่ า ง ป ร า จี น บุ รี มี ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชี พและ
ปฏิบัติงานในชุมชน
2.6 วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจี นบุ รี มี แหล่ งฝึ กปฏิ บั ติ งาน
จริ งในการพั ฒนาทั กษะแก่
นั กศึ กษาให้ มี ความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความ
พร้ อ ม และมี ช่ อ งทางในการ
ประกอบอาชี พอิสระและเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั นของ
ประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3

โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคม 1. เพื่อให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แห่งหารเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้
แก่ นั กศึ กษาที่ จะเข้ ารั บการฝึ กงานในรุ่ น
ต่อๆไป
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี สถานประกอบการตอบรั บ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 6 สถาน
ประกอบการ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้สถานประกอบการมีส่วน
ร่ วมในการจั ดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการฝึกงานของนักศึกษา ให้มี
ความรู้ และประสบการณ์ อย่ างมี
คุณภาพ
2.2 เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อมั่ น
ระหว่ างสถานประกอบการ และ
วิทยาลัยฯ

1. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจั ดการเรี ยนการ
สอนในรุ่ นต่ อๆไป อย่ างยั่ งยื น และ
มั่นคง
2. สร้ างความเชื่ อมั่ นกั บสถาน
ประกอบการ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ที่ดีต่อกัน

4

โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง 1. เพื่ อพั ฒนาบุ คลิ กภาพและเสริ มสร้ าง
เรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ แก่นักเรียน
นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จานวน 5 คนและนักเรียน
นักศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นระหว่าง
เรียน
2. เชิงคุณภาพ

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษามี รายได้ พิ เศษ
ระหว่างเรียน
2. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์
จากการท าธุ รกิ จ เสริ มสร้ างความรู้
ความอดทนและสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ที่

5

แผนงาน โครงการ

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษ
จากงานทีท่ า
4. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์จากการทางานจริงอันจะเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
5. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ

2.1 นักเรียน นักศึกษามีรายได้
พิ เ ศษในระหว่ า งเรี ย น และมี
ประสบการณ์ ในการทาธุ รกิ จอยู่
ทุกระดับชั้น

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเขี ยนแผนธุ รกิ จให้ กั บครู นั กเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ
2. เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บในการ
อบรมนาไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ดาเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได้

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน
50 คน
1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมนา
ความรู้ ที่ ได้ รั บ น าไปเขี ยนแผน
ธุรกิจของตนเองทาบัญชีแบบง่าย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนที่ เข้ ารั บการฝึ กอบรมน า
ความรู้ ที่ ได้ รั บ น าไปเขี ยนแผนธุ รกิ จ
ของตนเอง ทาบัญชีแบบง่ ายสามารถ
เข้ าถึ งแหล่ งเงิ นทุ น และสามารถน า
ความรู้ ไปประกอบอาชี พเพิ่ มรายได้
ให้แก่ตนเอง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สามารถน าความรู้ ไ ปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง
6

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อ 1. เพื่ อพั ฒนาองค์ ความรู้ ทั กษะ
สร้างผู้ประกอบการ
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจให้ กับครู และ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อครู และนักเรียน นักศึกษานาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานไป
ใช้ ในการจั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จการด าเนิ นธุ รกิ จ
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา
นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งาน ไปใช้ ในการจั ดตั้งกลุ่ มธุรกิจ
ด าเนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึ งการปฏิ บั ติ งานจริ งในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางาน
ต่าง ๆ
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โครงการศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ 1. เพื่อบริการให้คาปรึกษาทางด้านการเป็น
อาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ
2. เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒนาขี ด
ความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนให้สามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนเข้าร่ วมโครงการ จ านวน
20 คนขึ้นไป
1.2 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่ มธุรกิจ
ได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม

1. ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 20
คนขึ้นไป
2. ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่ม

ที่

8

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บในการ
อบรมน าไปใช้ ในการจั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จ การ
ด าเนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนการประกอบอาชี พ
อิสระ

2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์
และทั กษะวิ ชาชี พเกี่ ยวกั บการ
ประกอบธุ รกิ จ สร้ างเสริ ม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง
และยั่ งยื น น าไปสู่ การประกอบ
ธุ รกิ จประสบความส าเร็ จ สร้ าง
มู ลค่ าทางเศรษฐกิ จและสั งคมใน
ชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน

โครงการจั ดศู นย์ ฝึ กอบรมอาชี พใน 1. เพื่อให้วิทยาลั ยสารพัดช่างปราจีนบุ รี
สถานศึ กษาอาชีวศึ กษาเพื่ อพั ฒนาอาชี พ เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มี
ประชาชน
งานทา ผู้ถูกเลิกจ้างผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิก
จ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา
กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานทา ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กาลั งอยู่ในข่ายถูก

1. เชิงปริมาณ
1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนได้
1.2 จานวนประชากรที่ไม่มีงาน
ทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ใน
ข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อให้ วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างผู้
กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท า กลุ่ ม เกษตร กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์
จนเกิ ดทั กษะความช านาญเฉพาะทางใน
วิ ช าชี พต่ าง ๆ เพื่ อสร้ างรายได้ ให้ กลั บ
ครั วเรื อน และสร้ างเศรษฐกิ จที่ ดี ให้ กั บ
ชุมชนได้
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ
และสนั บสนุ นให้ เกิ ดการสร้ างอาชี พใน
ชุมชน
4. เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชน

ที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่าง
น้ อย 50 คน ได้ รั บการฝึ กอบรม
และปฏิบัติการในอาชีพตามความ
สนใจและความถนัด
2. เชิงคุณภาพ
2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพ
และเป็ นแหล่ งฝึ กอบรมอาชี พแก่
ประชาชน
2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้
และได้ ฝึ กปฏิ บั ติ จริ งในอาชี พที่
สนใจและต้องการ จนเกิ ดทั กษะ
ความช านาญ สามารถน าองค์
ความรู้ และประสบการณ์ ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2.3 ประชาชนฯ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ฝึกอบรมอาชีพนาความรู้ไปใช้ใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ กับ
ตนเองไม่ เป็นภาระกับครอบครั ว

2. ประชาชนมี งานท าและมี รายได้
เพิ่มขึ้น
3. ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการสร้ างงาน การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
และสั ง คม และรวมกลุ่ ม สร้ า ง
อาชี พสร้ างเศรษฐกิ จที่ ดี ให้ กั บ
ชุมชนตามนโยบายของรัฐ
2.4 ประชาชนฯ ที่ ม ารั บ การ
ฝึ กอบรมอาชี พและฝึ กปฏิ บั ติ ใน
อาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัดอย่างเชื่อมั่นทา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการกิ จกรรมวั นส าคั ญ ชาติ ศาสนา 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
พระมหากษัตริย์
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
3. เพื่อปลูกฝังอุปนิ สัยบุคลากร นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา เกิ ด ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
จานวน 54 คน
1.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมวั นส าคั ญ
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม
ประเพณีอันดีงามของไทย
2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญ
ของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

1. นักศึกษามีส่ วนร่วมในกิจกรรมวัน
สาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2. บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี
ส่วนร่ วมในการส่ งเสริมประเพณีอันดี
งามของไทย
3. บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการวันศุกร์พบธรรม

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพและได้ พั ฒนา
ทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลการสามารถเข้าร่วมสวดมนต์
ไหว้ พระ เพื่ อตระหนั กถึ งเรื่ อ ง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
ความสาคัญของศาสนา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ ไปใช้ ในการเรี ยนการ
สอนด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ได้

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
เข้ าร่ วมกิ จกรรมในการสวดมนต์ ไหว้
พระ โครงการวันศุกร์
พบธรรม
2. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ เ รื่ อ งของ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมาใช้ ใ นการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี

3

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย น
ตระหนั กรู้ เข้ าใจ และมี กระบวนการคิ ด
อย่างมีเหตุผล ซึมซั บคุณค่าแห่ งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึ ก
ผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทาความดี
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้า

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน
มีความตระหนั กรู้เข้ าใจ และคิ ด
อย่างมีเหตุผล ซึ มซั บคุณค่าแห่ ง

1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย
3. มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
คุณธรรมในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง

ที่

4

แผนงาน โครงการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คุ ณธ รรมคว า มดี อย่ างเป็ น
และมีความต่อเนื่อง
ธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบ
ชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดีและ
ร่ ว มกั น สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ ขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน

4. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรั บ ผิ ด ชอบจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
วิทยาลัย
5. มี อ งค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมด้ า น
คุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

1. เพื่อให้ครู บุ คลากร นักศึกษามีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช
2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช
3. เพื่ อให้ ค รู บุ คลากร นั กศึ กษาเกิ ด
จิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้
คงอยู่สืบไป

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
พันธุกรรมพืช
2. ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้คงอยู่สืบไป

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนั กเรี ยน นั กศึ กษา จ านวน
500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน
นั กศึ กษาเกิ ดความตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของพันธุกรรมพืช
2.2 เพื่อให้ครูบุคลากร นักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติ ต่าง และรู้จั ก
การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. 3 เ พื่ อ ใ ห้ ค รู บุ ค ล า ก ร
นักศึ กษาเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
อนุ รั ก ษ์ พั นธุ กรรมพื ช ให้ คงอยู่
สืบไป
5

โครงการสถานศึ กษาแห่ งความสุ ข 1. เพื่ อเสริ มสร้ างบรรยากาศที่ ดี ในการ
(Happiness College)
กระตุ้นบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้
เกิดการเรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดี
งามอั นเกิ ดจากสภาวะแวดล้ อมภายใต้
สถานศึกษาคุณธรรม
2. สามารถสร้ างเป็ นชุ มชนคุ ณธรรมน า
ความรู้ และน าไปสู่ ประโยชน์ สุ ขในการ
ดาเนินชีวิตทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

1. เชิงปริมาณ
1. มีบรรยากาศในการทางานที่ดี
1.1 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ 2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
จานวน 54 คน
3. องค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดี
1.2 นักเรียน นักศึกษา จานวน
500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคคล
2.2 สถานศึ กษามี บรรยากาศ
แห่ ง ความสุ ข ทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร ครู
เจ้ าหน้ าที่และนั กเรี ยนนั กศึกษา
ร่วมมือร่วมใจกันทางานอย่างเต็ม
ความสามารถเกิ ดคุ ณภาพและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ที่
6

แผนงาน โครงการ
โครงการธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อปลู กจิ ตส านึ กและให้ ความรู้ กั บ
นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี
3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ
4. เพื่ อให้ นั กเรี ยนรั บรู้ และตระหนั กถึ ง
ปั ญหาเรื่ องผลกระทบจากขยะต่ อ
สิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้
การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทา
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
7. เพื่อนาความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
8. เพื่ อให้ ผู้ ท าโครงการทุ กคนรู้ จั กการ
ท างานร่ วมกั นอย่ างเป็ นระบบและรู้ จั ก
วิธีการแก้ไขปัญหาที่

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา จานวน 500
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด
บรรยากาศสดชื่นรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ดี
2.2 เพื่ อนั กเรี ยนและบุ คลากร
ของโรงเรี ย นมี พั ฒ นาการด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การลดปริ มาณขยะของโรงเรี ยน
ชุมชน

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกในเรื่องการ
คั ดแยกขยะ และสามารถคั ดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการกาจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
3. กลุ่ มเป้ าหมายมี ความรู้ เรื่ องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถนาขยะมารีไซเคิล
ได้
4. กลุ่ มเป้ าหมายรั บรู้ถึ งปัญหาเรื่ อง
ขยะที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทา
โครงการกั บกลุ่ มเป้ าหมาย เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
6. ใช้ ความรู้ที่เรี ยนมาไปสร้างสิ่ งที่ ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
7. ผู้ทาโครงการทุกคนสามารถทางาน
ร่วมกั นอย่างเป็ นระบบ และสามารถ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
ได้

7

โครงการช่อสะอาด

1. เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
2. เพื่ อให้ความรู้ และบทลงโทษของการ
ทุจริต
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยนรั บรู้ และตระหนั กถึ ง
ปัญหาของผลกระทบจากการทุจริต
4. เพื่อน าความรู้ที่ ได้ รั บมาเผยแพร่ และ
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนั กเรี ยน นั กศึ กษา จ านวน
500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา
และบุ ค ลากรของวิ ทยาลั ยฯ มี
ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
2.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม
2.3 เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และลดปัญหาการ
ทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม

1. กลุ่ มเป้ าหมายมี จิ ตส านึ กเรื่ องการ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึน้
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของผล
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
3. กลุ่ มเป้ าหมายรั บรู้ ถึ งปั ญหา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ที่
ได้ นามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคม
ที่ดีตอ่ ไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการ World Soil Day ๕ ธันวาคม วัน 1. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษามี
ดินโลก
ความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรดิน
2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ทราบถึ งคุ ณสมบั ติ ต่ าง และรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากดิน
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
เกิดจิตสานึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนั กเรี ยน นั กศึ กษา จ านวน
300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียน
นั ก ศึ ก ษามี ค วามตระหนั ก ถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรดิน
2.2 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียน
นักศึ กษาทราบถึ งคุ ณสมบั ติ ต่ าง
และรู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน
2.3 เพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียน
นักศึ กษาเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
พันธุกรรมพืช
2. ครู บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้คงอยู่สืบไป
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โครงการสารพัดช่างสร้างจิตสานึก ลดการ 1. เพื่ อปลู กจิ ตส านึ กลดการทิ้ งขยะทั้ ง
ทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ภายในภายนอกวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนั กเรี ยน นั กศึ กษา จ านวน
200 คน
2. เชิงคุณภาพ

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
2. กลุ่ มเป้ าหมายมี ความรู้ เรื่ องการ
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่ อให้ นั กเรี ยนรั บรู้ และตระหนั กถึ ง
ปั ญหาเรื่ องผลกระทบจากขยะต่ อ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้
การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
5. เพื่ อให้ ผู้ ท าโครงการทุ กคนรู้ จั กการ
ท างานร่ วมกั นอย่ างเป็ นระบบและรู้ จั ก
วิ ธี การแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ างการ
ทางาน

2.1 เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี ค วาม
สะอาด บรรยากาศสดชื่น รักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี
2.2 เพื่ อนั กเรี ยนและบุ คลากร
ของโรงเรี ย นมี พั ฒ นาการด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. 3 เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการลดปริมาณขยะของ
โรงเรียน ชุมชน

3. กลุ่ มเป้ าหมายมีความรู้ เรื่องการรี
ไซเคิ ลขยะ และสามารถน าขยะมารี
ไซเคิลได้
4. กลุ่ มเป้ าหมายรั บรู้ถึ งปัญหาเรื่ อง
ขยะที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทา
โครงการกั บกลุ่ มเป้ าหมาย เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
6. ใช้ ความรู้ที่เรี ยนมาไปสร้างสิ่ งที่ ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
7. ผู้ทาโครงการทุกคนสามารถทางาน
ร่วมกั นอย่างเป็ นระบบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
ได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทของครูที่ปรึกษา
2. เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค
และทักษะต่างๆ ในการให้คาปรึกษาแก่ครูที่
ปรึกษา
4. เพื่ อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทาง
เรื่ อ งการปรั บ ตั ว ในการด าเนิ น ชี วิ ต ใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นสุข

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนของ
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
จานวน 35 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา
2.2 เพื่ อ ครู ที่ ป รึ ก ษาจะได้ มี
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
2.3 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ ยวกั บเทคนิ คและทั กษะต่ างๆ
ในการให้คาปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา
2.4เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มี
แนวทางเรื่ องการปรั บตั วในการ
ดาเนินชีวิตในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นสุข

1. เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอัน
ดีระหว่างนั กเรี ยนนั กศึ กษาและครู ที่
ปรึกษา
2. ครูที่ปรึ กษาสามารถปฏิบัติหน้ าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้
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โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
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โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็ 1. เพื่ อสร้ างแรงจู งใจให้ ครู มี ขวั ญและ 1. เชิงปริมาณ
1. ครูมีขวัญและกาลังใจในการพัฒนา
รัก
กาลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 1.1 ครู ผู้ สอนวิ ทยาลั ยสารพั ด งานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็น ช่างปราจีนบุรี จานวน 35 คน
2. มีครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
ที่ประจักษ์

ที่

12

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ
“ครูดีในดวงใจ”
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้
ทาความดี

1.2 นั กเรี ยนนั กศึ กษาทั้ งหมด
จานวน 700 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู ผู้ สอนวิ ทยาลั ยสารพั ด
ช่างปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือก
จากนักเรียน นักศึกษา
2.2 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.)
จานวน 600 คน
2.3 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
(ปวส.) จานวน 100 คน

โครงการตรวจสุ ขภาพนั กเรี ยนนั กศึ กษา 1. เพื่อจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
ประจาปีแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี
2. เพื่ อให้ นั ก เรี ย นนั กศึ กษาได้ รั บการ
บริการดูแลสุขภาพที่ดีและทั่วถึง
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี สุ ขภาพ
พลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยนนั กศึ กษาทุ ก คน
ได้ รั บการตรวจสุ ขภาพประจ าปี
550 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยนนั กศึ กษาทุ กคนมี
สุขภาพที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นั กเรี ยนนั กศึ กษาได้รั บการตรวจ
สุขภาพทุกคน
2. ได้รับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
โรคภั ย ต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
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โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้า 1. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ดืม่
ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด
ปลอดภัย
2. เพื่ อเป็นการซ่ อมบารุง และตรวจเช็ ค
สภาพเครื่องกรองน้า และอาคารโรงอาหาร
เพื่อการปรับปรุง
3. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
4. เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
5. เพื่ อให้ เชื่ อมโยงกั บยุ ทธศาสตร์ ของ
สถานศึกษาข้อ 3
6. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 4
7. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุคลากร ใช้อาคารโรงอาหารและ
เครื่ อ งกรองน้ าดื่ ม ที่ ส ะอาด
ปลอดภัย ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุ คลากรได้ ใช้ อาคารโรงอาหาร
และเครื่ องกรองน้ าดื่ มที่ สะอาด
ปลอดภัย

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้สถานที่โรงอาหาร ร้านค้า และเครื่อง
กรองน้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับการดูแลใส่ ใจ ด้ านความสะอาด
ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค บริโภค

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้รับ
บริการการประกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 100
1.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุคลากร ได้รับค่าชดเชยเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุ คลากร ทุ กคนได้ รั บสิ ทธิ การ
ประกันอุบัติเหตุ

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่
คณะ
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ
3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้ รั บการชดเชยเมื่ อเกิ ดอุบั ติ เหตุ กั บ
ตนเอง

8. เพื่ อ ให้ ร สอดคล้ อ งกั บ สถานศึ ก ษา
พอเพียงด้านที่ 4
9. เพื่อให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์
คุ ณธรรมวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
10. เพื่อให้ สอดคล้ องกั บการจัดกิจกรรม
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1
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โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี

1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึ กษา มี
ความมั่นใจในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
6. เพื่อพัฒนาให้ เชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์
ของสถานศึกษา ข้อ 5

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน 2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้าน บุ ค ลากร ได้ รั บ บริ ก ารในการ
ที่ 4
ประกันอุบัติเหตุทุกคน
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที่ 1
10. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัต
ลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรมวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
11. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บการจั ด
กิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1
15

โครงการรณรงค์ ล ดการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิด
พลาสติก
ลักษณะนิสัยลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
2. เพื่อเป็นลดปัญหาขยะพลาสติกภายใน
วิทยาลัยฯ
3. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุคลากร ทุ กแผนก ทุ กชั้ นปี ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ
๘๐

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
เกิ ดความตะหนั กถึ งผลเสี ยของ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
5. เพื่อพัฒนาให้ เชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์
ของสถานศึกษาข้อ 5
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษามาตรฐาน 2
ด้านที่ 4
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที่ 1
9. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัต
ลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรมวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
10. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บการจั ด
กิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1

2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น ล ด ก า ร ใ ช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่

แผนงาน โครงการ
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โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการศึ กษา
ให้ บริ การแก่ บุ คลากร นั กเรี ยนนั กศึ กษา
และหน่วยงานในสถานศึกษา
2. เพื่ อ ให้ ก ารประสานงานระหว่ า ง
หน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอกเป็ นไป
อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการเก็ บ
รวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.) ด้านที่ 5
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.5

1. เชิงปริมาณ
1.1 ระบบบริ ห ารทรั พ ยากร
ภายในวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี จานวน 1 ระบบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ทาให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบช่วยให้เอกสารต่างๆ ไม่
สู ญหาย เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ ได้รับและส่งเอกสารต่าง ๆ
ทั้งจากภายนอกและภายใน
2. การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวกในการศึ กษา
ให้ บริ การแก่ บุ คลากร และนั กเรี ยน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12)
17

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง

1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการทางาน
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่
พั ส ดุ แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ระบบงานพัสดุ ของวิทยาลัยฯ
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โครงการ คู่ มื อให้ ความรู้ ทางการเงิ นแก่ 1. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
บุคลากร
2. เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสถานศึกษา
3. เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานการเงิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น และ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

1. เชิงปริมาณ
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1.1 บุคลากรจานวน 30 คน
ระบบงานพั ส ดุ มากยิ่ งขึ้ น และเพิ่ ม
2. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง
2.1 บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานพัสดุ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีคู่มือให้ความรู้ทางการเงิน
แก่ บุ ค ลากรที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ให้บริการ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษา
ได้ รั บความรู้ ประสบการณ์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ

1. สถานศึกษามีคู่มือให้ความรู้ทางการ
เงินแก่บุคลากร ที่ถูกต้องครบถ้วน
2. ระบบงานการเงินมีประสิทธิภาพใน
การทางานยิ่งขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก
ในอาชีพสาขาที่เรียน
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โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน
ของงานบัญชี
2. เพื่อพัฒนาระบบงานบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพในการทางาน

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินงานของงานบัญชี
2. เชิงคุณภาพ
2. 1 ร ะ บ บ ง า น บั ญ ชี มี
ประสิทธิภาพและมีการบริการที่ดี

1. เกิดการสนับสนุนและส่ งเสริมการ
ดาเนินงานของงานบัญชี
2. ระบบงานบั ญชีมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน
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โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารและขวั ญ
กาลังใจ
2. เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่
ละปีงบประมาณ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี จ านวนโล่ ประกาศเกี ยรติ
คุณ จานวน 10 อัน
1.2 จานวนเกียรติบัตร จานวน
10 ใบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อเป็ นการเชิ ดชู เกี ยรติ
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ อุ ทิ ศ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับตาแหน่ง
ครูดีเด่น

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ ได้รับเสริมสร้างสวัสดิการ
และขวัญกาลังใจ
2. มีจานวนโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เกี ย รติ บั ต รเพี ย งพอเพื่ อ มอบแก่
บุคลากรดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
ก าลั งใจให้ แก่ บุ คลากรเพื่ อให้ มี
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
21

โครงการอบรมพั ฒนาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ ม 1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษา
2. เพื่ อเพิ่ มความรู้ ความสามารถและน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

1. เชิงปริมาณ
1.1 บุคลากรภายในสถานศึกษา
จานวน 55 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุ คลากรที่ ได้รั บการอบรม
สามารถใช้ ความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ หม่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง
ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหลั ก การ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่เป็ นแนวทางปฏิ บัติเดียวกันได้
อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ 1. เชิงปริมาณ
เกี่ ยวกั บเทคนิ คการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น 1.1 ครูทุกคนในวิทยาลัย
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เชิงคุณภาพ

1. ผู้ เข้ ารั บการอบรมมี ความรู้ ความ
เข้ า ใจ วิ ธี ปฏิ บั ติ ง าน ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ ใหม่ เกี่ ยวกั บการ
ปฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การด าเนิ นงานที่ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้

1. ครูผู้ สอนทุกคนเข้าใจขั้ นตอนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. ครู ผู้ ส อนทุ ก คนสามารถเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. เพื่ อให้ ครู ผู้ สอนสามารถน าความรู้ ที่
ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.1 ครูผู้สอนครูทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และเขียน
2.2 ครูผู้ สอนมีแผนการจั ดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุก
กลุ่มสาระ
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย 1. เพื่ อติ ดตามการสอนครู ผู้ สอนอย่ างมี
การนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระบบ
2. เพื่อนาผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงใน
ภาคเรียนต่อไป

24

โครงการบู ร ณาการชิ้ น งาน ผลงานทาง 1. เพื่ อให้ นั กศึ กษามี การบู รณาการใน 1. เชิงปริมาณ
วิชาการ
รายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ 1.1 นักศึกษาทุกชั้นปี มี การบู ร
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ณาการสอนเป็ น ชิ้ น งาน และ
แสดงผลงานทางวิ ชาการ ทั้ ง 6
สาขางาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1. เพื่อติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมี
1.1 จัดตารางนิเทศทุกภาคเรียน ระบบ
1.2 ใน 1 ภาคเรียนมีการนิ เทศ
ครูทุกคน ๆ ละ 2 ครั้ง/วิชา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อครู ผู้ สอนรู้ ปั ญหาการ
สอนในภาคเรียนนั้น
2.2 ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง
1. นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ฝึ กทั กษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นั กศึกษาทุกสาขางาน มีความคิ ด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้

ที่
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แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่ อให้ นั กศึ กษารู้ จั กการจั ดการและ
วางแผนในการท างาน มี ความรับผิ ดชอบ
และความร่วมมือในการทางาน
3. เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของวิ ทยาลั ย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
6. เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอน
ในภาคเรี ยนนั้ นตามความถนั ด
ความสนใจ
2.2 ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง

3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การจั ด การและ
วางแผนในการทางาน
4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

โครงการเชิ ญผู้ เชี่ ยวชาญและภู มิ ปั ญญา 1. เพื่ อพั ฒนาให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาเกิ ด
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ความรู้ ทั ก ษะประสบการณ์ จ ริ ง จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาน าความรู้ ที่
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 เชิ ญวิ ทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่ น ซึ่ งเป็นผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และ วิ ชาชี พแก่ นั กศึ กษา

1. นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ฝึ กทั กษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ
2. นั กศึกษาทุกสาขางาน มีความคิ ด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การจั ด การและ
วางแผนในการทางาน

ที่
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แผนงาน โครงการ

โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถนาไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน สถานศึกษาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาค
เรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2 เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความรัก
ในอาชีพสาขาที่เรียน

4. นั กศึ กษามี ความรั บผิ ดชอบและ
ความร่วมมือกันในการทางาน
5. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม

1. เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ยนมี สื่ อการเรี ยนการสอนที่
1.1 ครู ผู้ สอนวิ ทยาลั ยสารพั ด หลากหลาย
ช่างปราจีนบุรี
2. ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผลิตและพัฒนา
สื่ อการเรี ยนรู้ พั ฒนาการจั ดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน จัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีและนักเรียน นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงาน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

และร่ ว มแข่ ง ขั น ผลงาน ทาง
วิชาการ
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โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน

1. เพื่อให้มีการจัดทาสื่อการสอนที่ทันสมัย
และตรงตามจุดประสังค์รายวิชา
2. เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและ
น่าสนใจ
3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

1. เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ยนมี สื่ อการเรี ยนการสอนที่
1.1 ครู มี สื่ อการสอนที่ เหมาะสม หลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของ 2. ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย
การเรียนการสอน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 วิ ทยาลั ยฯ มี ศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ยน ครู และบุ คลากรทางการ
ศึ กษาและสถานศึ กษาได้ อย่ างมี
คุณภาพ เข้ าสู่ การประกั นคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอก สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่างมี
คุณภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู บุคลากร
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
จานวน 50 คน
1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน
300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบถึงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามของไทย
2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของ
ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

1. นั กศึ กษามี ความรู้ ในกิ จกรรมวั น
สาคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2. บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี
ส่วนร่ วมในการส่ งเสริมประเพณีอันดี
งามของไทย
3. บุ คลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
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โครงการจั ดบอร์ ดนิ ทรรศการ วั นส าคั ญ 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นักศึกษาได้รับทราบถึงกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
3. เพื่อปลูกฝังอุปนิ สัยบุคลากร นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา เกิ ด ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
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โครงการ พัฒนาระบบเครื อข่ายวิ ทยาลั ย 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ของวิ ทยาลั ยพร้ อมใช้ งานอย่ าง มี 1.1 ได้ พั ฒนาระบบเว็ บเซิ ฟเวอร์ ได้รับความรู้จากการอบรมการประกั น
ประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย
คุณภาพฯ

ที่

30

แผนงาน โครงการ

โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เชิงคุณภาพ
2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่สามารถ
บริหารจัดการเองได้
2.3 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มี ความรู้ ความเข้ าใจในงานประกั น
คุณภาพฯ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มี ความรู้ ความเข้ าใจในงานประกั น
คุณภาพฯ และนาความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ ในการ ดาเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับ
งานประจาได้อย่างมีระบบ

1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อขยายสัญญาณไร้สายไปยังพื้นที่ที่ไม่ 1.1 ได้ขยายสัญญาณเครือข่าย
มีสัญญาณ
ไร้สายให้ครอบคลุม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้
ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ได้ ขยายระบบเครื อข่ายไร้ สายให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
2. มี ระบบเครื อข่ ายไร้ สายที่ มี
ประสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพียงพอต่อการใช้งานระบบ
เครือข่ายไรสาย
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โครงการประเมิ น สถานศึ ก ษารางวั ล 1. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมใน 1. เชิงปริมาณ
พระราชทาน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.1 ครูและบุคลากรทั้งหมดของ
วิ ท ยาลั ย ร่ ว มมื อ เตรี ย มความ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา บุ คลากร พร้อมในการประเมินสถานศึกษา
ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน เกิ ด ความรั ก และ รางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่อง
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดคุณภาพ
3. เพื่อแสดงถึงความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ 2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึ กษา การบริหารการจั ดการ 2.1 วิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ มี ค วามพร้ อ มในการประเมิ น
ผู้ ปกครองและชุ มชน บุ คลากรและการ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
บริหารงานบุ คลากร และ ความดีเด่นของ 2.2 นักเรียนนักศึกษา บุคลากร
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา

1. วิ ท ยาลั ย ฯ ผ่ า นการประเมิ น
สถานศึ กษารางวั ลพระราชทาน และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน
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โครงการศึ ก ษาดู ง านประกั น คุ ณ ภาพ 1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
สถานศึกษา
ความเข้าในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
2. เพื่ อปรั บปรุ ง ระบบประกั นคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา

1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สาถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูและบุคลากรทั้งหมดของ
วิ ทยาลั ย ร่ วมมื อจั ดท าประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดคุณภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพ และ 2. เชิงคุณภาพ
มีประสิทธิภาพในด้านการประกันคุณภาพ 2.1 เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
สถานศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา

1. เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
2. เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก
3. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพสถานศึกษา
4. เพื่ อให้ บุ คลากรของวิ ทยาลั ยฯ เกิ ด
ความรู้ และความเข้ าใจในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ
และประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง พ.ศ.
2561
5. เพื่ อสร้ างความมั่ นใจให้ ผู้ รั บบริ การ
การศึกษา

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากร
วิทยาลัยฯ ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 ผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากร
ของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความรู้และ
ทั กษะในการด าเนิ นงานประกั น
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละ
บุคลากรวิทยาลัยฯนาความรู้ที่ได้
จากการอบรมมาใช้ ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มี ความรู้ ความเข้ าใจในงานประกั น
คุณภาพฯ และนาความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ ในการ ดาเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับ
งานประจาได้อย่างมีระบบ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สามารถปรับให้เข้ากับงานประจา
ได้อย่างมีระบบ
2.2 วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรั บรองการประกั นคุ ณภาพ
ภายนอก
2.3 วิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ที่ ก าหนด และกฎกระทรวงการ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ.
2561 ข้อที่ 3
2.4 วิ ท ยาลั ยฯ มี การบริ ห าร
จัดการระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยใน 1. เพื่อต้ องการศึกษา พั ฒนา หรื อแก้ ไข
ชั้นเรียน
ปั ญหาต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา
2. เพื่ อ น าผลของการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

1. เชิงปริมาณ
1.1 นาข้อเสนอแนะจากการวิจัย
มาพั ฒนาวิ ทยาลั ย ฯ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เชิงคุณภาพ

1. สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้
2. มีการนาผลของการวิจัย ไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ 2.1 มีผลงานวิจัย จานวน 1 เล่ม
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิ ทยาลั ยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2, 3, 4
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบาย
ของ คสช.
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่
35

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม 1. เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้การดาเนินงานงาน วิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่ าง ๆ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิ ทยาลั ยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้ที่ 3,7,8,14
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ติดตามประเมินผลงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
และโครงการในแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน
ร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ติดตามประเมินผล งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
และโครงการในแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ 2560

1. สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่าง ๆ ได้สาเร็จลุล่วงตรงตาม
วัตถุประสงค์
2. ทาให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่ าง ๆเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน
50 คน
1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมนา
ความรู้ ที่ ได้ รั บ น าไปเขี ยนแผน
ธุรกิจของตนเองทาบัญชีแบบง่าย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
สามารถน าความรู้ ไ ปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง

1. ครู นั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนที่ เข้ ารั บการฝึ กอบรมน า
ความรู้ ที่ ได้ รั บ น าไปเขี ยนแผนธุ รกิ จ
ของตนเอง ทาบัญชีแบบง่ ายสามารถ
เข้ าถึ งแหล่ งเงิ นทุ น และสามารถน า
ความรู้ ไปประกอบอาชี พเพิ่ มรายได้
ให้แก่ตนเอง

7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)
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โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเขี ยนแผนธุ รกิ จให้ กั บครู นั กเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ
2. เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บในการ
อบรมนาไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ดาเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์
สร้างผู้ประกอบการ
ในการท าธุ รกิ จให้ กั บครู และนั กเรี ย น
นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อครู และนักเรียน นักศึกษานาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงาน
ไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการดาเนินธุรกิจ
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่มธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา
นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งาน ไปใช้ ในการจั ดตั้งกลุ่ มธุรกิจ
ด าเนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้

1. ครู และนั กเรี ยน นั กศึ กษามี องค์
ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ นไป
การศึกษาดูงาน
2. ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
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โครงการศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ 1. เพื่อบริการให้คาปรึกษาทางด้านการเป็น
อาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา
และประชาชนให้ สามารถสร้ างธุ รกิ จใน
รูปแบบของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
เดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน
20 คนขึ้นไป
1.2 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้
ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์

1. ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 20
คนขึ้นไป
2. ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่ม

ที่

39

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการ
อบรมนาไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่ มธุรกิจ การ
ดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระ

และทั กษะวิ ชาชี พเกี่ ยวกั บการ
ประกอบธุ รกิ จ สร้ างเสริ ม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง
และยั่งยืน นาไปสู่การประกอบธุรกิจ
ประสบความสาเร็จ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมในชุมชน สร้าง
ความเป็ นผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จ
ชุมชน

โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่วม 1. เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอด 1. เชิงปริมาณ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมี 1.1 ธุ รกิ จสามารถต่ อยอดเข้ า
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2
ธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ธุ รกิ จสามารถต่ อยอดเข้ า
ประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ได้ มากกว่ า
2 ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้า
ไปประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ในระดั บ
ภาคและระดับชาติได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่ งประดิ ษฐ์ ได้ มากกว่ า 1 ธุ รกิ จและ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ไปประกวด
สิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติ
ได้

พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการพั ฒนาระบบดู แลนั กเรี ยน 1. เพื่อจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา
นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน
2. เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อให้ครูที่ปรึ กษามีความตระหนักถึ ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เชิงปริมาณ
1.1 คู่มือครูที่ปรึกษาจานวน 50
เล่ม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู ที่ ปรึ กษาปฏิ บั ติ หน้ าที่
ตามบทบาทต่อนักเรียนนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี

1. ครู ที่ ปรึ กษามี คู่ มื อในการปฏิ บั ติ
หน้าที่
2. ครูที่ ปรึ กษาสามารถปฏิบั ติหน้ าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้

2

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ 1. เพื่ อเป็ นการเชิ ดชู แสดงความยิ นดี กั บ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย
ฯ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาเกิ ดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ข้อที่ 5

1. เชิงคุณภาพ
1.1จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
อย่างสมบูรณ์/นักเรียนนักศึกษาทุก
คนมีความ ภาคภูมิใจกับงานพิธีมอบ
ใบประกาศ
2. เชิงปริมาณ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

1. นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ
กับงานมอบใบประกาศนียบัตร
2. นั กเรี ยนนั กศึ กษาทุ กคนมี ขวั ญ
กาลังใจ/อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้
อีก

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงคุณภาพ
1. ทาให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่
สู ญหาย เป็ นระบบระเบี ยบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย
2. เชิงปริมาณ

1. การเก็บรวบรวม จั ดระบบเอกสาร
หลั กฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวก ในการศึกษา
ให้ บริ การแก่ บุ คลากร และนั กเรี ยน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่ าง ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ

4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องกับมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง ตาม
มาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.2
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4
7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บการประเมิ น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
3

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน

1. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการศึ กษา
ให้ บริ การแก่ บุ คลากร นั กเรี ยนนั กศึ กษา
และหน่วยงานในสถานศึกษา
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการเก็ บ
รวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย 2. ระบบงานทะเบียน ในวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ สารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นไปอย่าง
ศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1
มีระบบ
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4,
3.5
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสี่ ด้านที่ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 9,10
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
4

โครงการ พั ฒนาระบบเครื อข่ ายวิ ทยาลั ย 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เชิงปริมาณ
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ของวิ ทยาลั ยพร้ อมใช้ งานอย่ างมี 1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มี ร ะบบเว็ บ เซิ ฟ เวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได้

1. ผู้ บริ หาร ครูและบุคลากรวิ ทยาลั ยฯ
ได้ รั บความรู้ จากการอบรมการประกั น
คุณภาพฯ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 ปรั บปรุ งแก้ ไขเว็ บไซต์ ได้ 3. ผู้ บริ หาร ครูและบุคลากรวิ ทยาลั ยฯ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ได้ รั บความรู้ จากการอบรมการประกั น
คุณภาพฯ
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ
และนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ใน
การ ด าเนิ นงานประกั นคุณภาพอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับให้เข้ากับงานประจาได้อย่างมีระบบ
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โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคม 1. เพื่อให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
แห่งหารเรียนรู้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป
3. เพื่อให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1. เชิงปริมาณ
1.1 มี สถานประกอบการตอบรั บ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 6 สถาน
ประกอบการ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้สถานประกอบการมีส่วน
ร่ วมในการจั ดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการฝึกงานของนักศึกษา ให้มี
ความรู้ และประสบการณ์ อย่ างมี
คุณภาพ

1. วิทยาลั ยฯ ได้ รับความร่วมกั บสถาน
ประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนใน
รุ่นต่อๆไป อย่างยั่งยืน และมั่นคง
2. สร้างความเชื่อมั่นกับสถานประกอบการ
และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่ดีต่อกัน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
สถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ
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โครงการศึ ก ษาดู ง านประกั น คุ ณ ภาพ 1. เพื่อให้ บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
สถานศึกษา
ความเข้าในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
2. เพื่ อปรั บปรุ ง ระบบประกั นคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพ และ
มีประสิ ทธิภาพในด้านการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู และบุ คลากรทั้ งหมดของ
วิ ทยาลั ย ร่ วมมื อจั ดท าประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
คุณภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสา
ถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากร
วิทยาลั ยฯ ทุ กคนเข้ าร่ วมโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ ทุกคนมีความรู้และทักษะ
ในการด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มี ความรู้ ความเข้ าใจในงานประกั น
คุณภาพฯ และน าความรู้ที่ ได้จากการ
อบรมมาใช้ ในการ ดาเนินงานประกั น
คุ ณ ภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ

1. เพื่อให้การดาเนินการประกั นคุ ณภาพ
ภายในสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภ าพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
2. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ กษาและรั บรองการประกั นคุ ณภาพ
ภายนอก
3. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพสถานศึกษา

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความรู้
และความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
5. เพื่ อสร้ างความมั่ นใจให้ ผู้ รั บบริ การ
การศึกษา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และ ประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับ
บุคลากรวิทยาลัยฯนาความรู้ที่ได้จาก งานประจาได้อย่างมีระบบ
การอบรมมาใช้ ในการ ด าเนิ นงาน
ประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสามารถปรับให้
เข้ากับงานประจาได้อย่างมีระบบ
2.2 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและรับรอง
การประกันคุณภาพภายนอก
2.3 วิทยาลัยฯ ดาเนินการประกัน
คุ ณภาพภายในสถานศึ กษามี
ประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามมาตรฐานที่
กาหนด และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3
2.4 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ
ระบบงานประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการศึ กษา
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และ
หน่วยงานในสถานศึกษา
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4,
3.5
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง

1. เชิงคุณภาพ
1.1 ทาให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่
สู ญหาย เป็ นระบบระเบี ยบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย
2. เชิงปริมาณ
2.1 ระบบงานทะเบี ยน ใน
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
เป็นไปอย่างมีระบบ

1.1 การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร
หลั กฐานและระเบียบวิ ธีปฏิบั ติต่ าง ๆ
เพื่ ออ านวยความสะดวก ในการศึ กษา
ให้ บริ การแก่ บุ คลากร และนั กเรี ยน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่ าง ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ระบบบริหารทรัพยากรภายใน
วิ ทยาลั ยสารพั ด ช่ างปราจี นบุ รี
จานวน 1 ระบบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ทาให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบช่วยให้ เอกสารต่างๆ ไม่
สู ญหาย เป็ นระบบระเบี ยบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลั ยฯ ได้รับและส่ งเอกสารต่าง ๆ
ทั้งจากภายนอกและภายใน
2. การเก็ บรวบรวม จั ดระบบเอกสาร
หลั กฐานและระเบียบวิ ธีปฏิบั ติต่ าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวก ในการศึกษา
ให้ บริ การแก่ บุ คลากร และนั กเรี ยน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่ าง ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสี่ ด้านที่ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 9,10
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
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โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป

1. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการศึ กษา
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และ
หน่วยงานในสถานศึกษา
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ด้านที่ 5
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.5
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลั ก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12)
3

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง

1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการทางาน
2. เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ เจ้ าหน้ าที่
พัสดุและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงาน
พัสดุ ของวิทยาลัยฯ

1. เชิงปริมาณ
1. ได้ รั บความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
1.1 บุคลากรจานวน 30 คน
ระบบงานพั สดุ มากยิ่ งขึ้ น และเพิ่ ม
2. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง
2.1 บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้ รั บความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
ระบบงานพัสดุ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
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โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน
ของงานบัญชี
2. เพื่ อพั ฒนาระบบงานบั ญชี ให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางาน

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานของงาน
บัญชี

1. เกิ ดการสนั บสนุ นและส่ งเสริ มการ
ดาเนินงานของงานบัญชี
2. ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เชิงคุณภาพ
2.1 ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพ
และมีการบริการที่ดี
5

โครงการอบรมพั ฒนาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ ม 1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ มี 1. เชิงปริมาณ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษา
1.1 บุคลากรภายในสถานศึ กษา
จานวน 55 คน
2. เพื่ อเพิ่ มความรู้ ความสามารถและน า 2. เชิงคุณภาพ
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.1 บุ คลากรที่ ได้ รั บการอบรม
สามารถใช้ ความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ หม่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง
ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหลั ก การ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ เดี ยวกั นได้
อย่ างถู กต้ องมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น

1. ผู้ เข้ ารั บการอบรมมี ความรู้ ความ
เข้ า ใจ วิ ธี ปฏิ บั ติ ง าน ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ ใหม่ เกี่ ยวกั บการ
ปฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การด าเนิ นงานที่ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

6

โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กาลังคน 1. เพื่ อพั ฒนาระบบเว็ บไซต์ และสารสน 1. เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ย นสามารถใช้ ร ะบบศู น ย์
อาชีวศึกษา (V-COP)
เทศของวิ ท ยาลั ย พร้ อ มใช้ ง านอย่ า งมี 1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เชิงคุณภาพ
2.1 มี ร ะบบเว็ บ เซิ ฟ เวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได้
2.2 ปรั บปรุ งแก้ ไขเว็ บไซต์ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7

โครงการ พั ฒนาระบบเครื อข่ ายวิ ทยาลั ย 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ของวิ ทยาลั ยพร้ อมใช้ งานอย่ างมี 1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ ได้รับความรู้จากการอบรมการประกั น
ประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย
คุณภาพฯ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มี
2. เชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ
2.1 มี ร ะบบเว็ บ เซิ ฟ เวอร์ ที่ 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
สามารถบริหารจัดการเองได้
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกั น
2.2 ปรั บปรุ งแก้ ไขเว็ บไซต์ ได้ คุณภาพฯ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
ฯ และนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้
ในการ ดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และ
สามารถปรั บให้ เข้ ากั บงานประจ าได้
อย่างมีระบบ

ที่
8

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ ส่ งเสริ มระบบสารสนเทศเพื่ อ 1. เพื่อให้นั กเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ
การศึกษาไทยแลน 4.0
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผล
การเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุก
คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ใช้
งานระบบสารสนเทศได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1. นั กเรี ยนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียนของตนเองได้
2. ช่ ว ยเหลื อและพั ฒ นานั กเรี ยน/
นักศึกษาได้มากขึ้น

พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจและปฏิบัติงานให้สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญกาลังใจ
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการสวัสดิการพยาบาล

1. เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ ให้ เพี ยงพอต่อการ
ให้ บริ การแก่ ผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และ
นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
นั กเรี ยนนั กศึ กษาของวิ ทยาลั ย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 550 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
บริการอย่างเพียงพอ
2.2 มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน

1. มี เวชภั ณฑ์ พยาบาลเพี ยงพอต่ อ
ความต้องการ
2. คณะผู้ บ ริ ห าร ครู เจ้ า หน้ า ที่
นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกใน
การใช้บริการ

2

โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้า 1. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ดืม่
ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด
ปลอดภัย
2. เพื่ อเป็ นการซ่ อมบ ารุ ง และตรวจเช็ ค
สภาพเครื่องกรองน้า และอาคารโรงอาหาร
เพื่อการปรับปรุง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุ คลากร ใช้ อาคารโรงอาหารและ
เครื่ องกรองน้ าดื่ ม ที่ สะอาด
ปลอดภัย ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้สถานที่โรงอาหาร ร้านค้า และเครื่อง
กรองน้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ 2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ 3. นั กเรี ยน นักศึ กษา และบุคลากร
นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการ บุคลากรได้ใช้อาคารโรงอาหาร และ ได้รับการดูแลใส่ใจ ด้านความสะอาด
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
เครื่องกรองน้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค บริโภค
4. เพื่ อให้ สอดคล้ องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
5. เพื่ อให้ เชื่ อมโยงกั บยุ ทธศาสตร์ ของ
สถานศึกษาข้อ 3
6. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ กษามาตรฐานที่ 2 ด้ านที่ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
8. เพื่ อ ให้ ร สอดคล้ อ งกั บ สถานศึ ก ษา
พอเพียงด้านที่ 4
9. เพื่อให้สอดคล้ องตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัตลักษณ์
คุ ณธรรมวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
10. เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการจั ดกิ จกรรม
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1

ที่
3

แผนงาน โครงการ
โครงการทาประกันอุบัติเหตุ ประจาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อให้ บุคลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2. เพื่ อให้ บุคลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี
ความมั่นใจในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2
5. เพื่อพั ฒนาให้ สอดคล้ องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5
6. เพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา ข้อ 5
7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้านที่
4
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที่ 1

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้รับ
บริการการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ
100
1.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุคลากร ได้รั บค่ าชดเชยเมื่ อเกิ ด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุ คลากร ทุ กคนได้ รั บสิ ทธิ การ
ประกันอุบัติเหตุ
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
บุ ค ลากร ได้ รั บ บริ ก ารในการ
ประกันอุบัติเหตุทุกคน

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่
คณะ
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ
3. นั กเรี ยน นั กศึ กษา และบุ คลากร
ได้ รั บการชดเชยเมื่ อเกิ ดอุ บั ติ เหตุ กั บ
ตนเอง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ อัต
ลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรมวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย
11. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บการจั ด
กิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1
4

โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ

1. เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ 1. เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละ 1.1 มีจานวนโล่ ประกาศเกียรติ
ปีงบประมาณ
คุณ จานวน 10 อัน
1.2 จานวนเกียรติบัตร จานวน
10 ใบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อเป็ นการเชิ ดชู เกี ยรติ
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ อุ ทิ ศ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับตาแหน่ง
ครูดีเด่น
2.2 เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
ก าลั งใจให้ แก่ บุ คลากรเพื่ อให้ มี
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

1. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลั ยฯ ได้รับเสริมสร้างสวัสดิการ
และขวัญกาลังใจ
2. มีจานวนโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตรเพียงพอเพื่อมอบแก่บุคลากร
ดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เป้าประสงค์ ระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ 1. เพื่อเป็นการเชิดชู แสดงความยินดีกับ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
นั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาจาก
วิทยาลัยฯ
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาเกิ ดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ข้อที่ 5
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลั ยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 2 ด้านที2่ .2
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 4

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงคุณภาพ
1.1จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
อย่ างสมบู รณ์ /นั กเรี ยนนั กศึกษา
ทุกคนมีความ ภาคภูมิใจกับงาน
พิธีมอบใบประกาศ
2. เชิงปริมาณ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

1. นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจกับ
งานมอบใบประกาศนียบัตร
2. นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีขวัญกาลังใจ/
อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้อีก

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ระบบบริ ห ารทรั พ ยากร
ภายในวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี จานวน 1 ระบบ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ทาให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบช่วยให้เอกสารต่างๆ ไม่
สู ญหาย เป็ นระบบระเบี ยบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย

1. คณะผู้ บริ หาร ครู และเจ้ าหน้ าที่ ใน
วิทยาลัยฯ ได้รับและส่งเอกสารต่าง ๆ ทั้ง
จากภายนอกและภายใน
2. การเก็ บรวบรวม จั ด ระบบเอกสาร
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ
อานวยความสะดวก ในการศึกษา ให้บริการ
แก่ บุ คลากร และนั กเรี ยนนั กศึ กษาของ
สถานศึกษาในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3
2

โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป

1. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการศึ กษา
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และ
หน่วยงานในสถานศึกษา
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่ ออ านวยความสะดวกในการเก็ บ
รวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.) ด้านที่ 5
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.5
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12)
3

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง

1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการทางาน
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ เจ้ าหน้าที่
พั ส ดุ แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ระบบงานพัสดุ ของวิทยาลัยฯ

4

โครงการวารสารประชาสั มพั นธ์ วิ ทยาลั ย 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การ
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ด าเนิ น งานของวิ ทยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี
2. เพื่ อเป็ นการสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี แก่
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ในฐานะ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นคนดี คน
เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1. เชิงปริมาณ
1. ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
1.1 บุคลากรจานวน 30 คน
ระบบงานพั สดุ มากยิ่ งขึ้ น และเพิ่ ม
2. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง
2.1 บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้ รั บความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
ระบบงานพั สดุ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผลิ ตสื่ อเพื่ อสนั บสนุ นการ
ประชาสัมพันธ์
- เอกสารประชาสั มพั นธ์
วิทยาลัย จานวน 1,000 แผ่น
2. เชิงคุณภาพ

1. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลั ยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 ประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน
นั กศึ กษา หน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ได้ รั บรู้ ข่ าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี
5

โครงการจั ดท าเอกสารประชาสั มพั น ธ์ 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ด าเนิ น งานของวิ ทยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
ปราจีนบุรี
2. เพื่ อเป็ นการสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี แก่
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี ในฐานะ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นคนดี คน
เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผลิ ตสื่ อเพื่ อสนั บสนุ นการ
ประชาสัมพันธ์
- เอกสารประชาสั มพั นธ์
วิทยาลัย จานวน 1,000 แผ่น
- แผ่นป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่ จานวน
2แผ่น
- เอกสารประชาสั มพั นธ์
วิทยาลัย จานวน 1,000แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์รับ
สมัคร จานวน 1,000 แผ่น
- เอกสารประชาสัมพันธ์ระยะ
สั้น จานวน 1,000 แผ่น

1. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลั ยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเพิม่ มากขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ส.ค.ส. ส่งความสุขปี 2562
จานวน 1,000 ฉบับ
1.2 ประชาสั มพั นธ์ ผ่ านการจั ด
นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ จานวน
3 ครั้ง
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ประชาชน บุ คคลทั่ วไป
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ได้ รั บรู้ ข่ าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี
6

โครงการ พั ฒนาระบบเครื อข่ ายวิ ทยาลั ย 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ 1. เชิงปริมาณ
สารพัดช่างปราจีนบุรี
ของวิ ทยาลั ยพร้ อมใช้ งานอย่ างมี 1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มี ร ะบบเว็ บ เซิ ฟ เวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได้
2.2 ปรั บปรุ งแก้ ไขเว็ บไซต์ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลั ยฯ ได้รับ
ความรู้ จากการอบรมการประกั นคุ ณภาพ
ฯ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มีความรู้
ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯได้รับ
ความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. ผู้ บริ หาร ครู และบุคลากรวิ ทยาลัยฯมี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ
และนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการ
ด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับให้เข้ากับงานประจาได้อย่างมีระบบ
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โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi)

1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
1. เชิงปริมาณ
1. ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้เพียงพอ
2. เพื่อขยายสัญญาณไร้สายไปยังพื้นที่ที่ไม่ 1.1 ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้ ต่อการใช้งาน
มีสัญญาณ
สายให้ครอบคลุม
2. มีระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้
ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพียงพอต่อการใช้งานระบบ
เครือข่ายไรสาย

พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
เป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดทางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ ถู กต้ องมาประยุ กต์ ใช้ ให้ มาก
ที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการ
การเรียนการสอน
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรี ยน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน
1.2 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้
ตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของภาษาไทย
และรักในการอ่าน
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ทุ ก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 70
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา บู รณา
การการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้ หลั กการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
2. นั กเรี ยน นั ก ศึ กษา มี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ กล้ า คิ ด กล้ า ท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรี ยน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน
1.2 ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ทุ ก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 70
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา บู รณา
การการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้

1. นั กศึ กษาตระหนั กวั นส าคั ญของวั น
วิทยาศาสตร์
2. นั กเรี ยนสามารถประยุ กต์ ความรู้ ทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
3. นักศึกษาได้ทากิ จกรรมสอดคล้ องตาม
หลักสูตร ปวช. และปวส. ตลอดจนหลักสูตร
อื่น ๆ

7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บโครงการ
สถานศึ กษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุขมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
8. เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนคุ ณธรรมตามมู ลนิ ธิ
ยุ วสถิ รคุ ณอั ตลั กษณ์ คุ ณธรรมวิ ทยาลั ย
สารพัดช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มี
วินัย
2

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการ
การเรียนการสอน
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 5
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ
(องค์การมหาชน) สมศ.
ร้อยละ 70
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
3

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออก
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ /
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.

1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกสามารถ
แสดงศักยภาพของตนเองได้
1.2 ผู้ เรี ยนมี ทั กษะในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
1.3 ผู้ เ รี ย นวางแผนละเอี ย ด
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจาวันได้
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ทุ ก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 70
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา บู รณา
การการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้

1. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้ า
แสดงออก
2. ผู้ เรียนมี ทักษะในการคิดวิ เคราะห์ คิ ด
สังเคราะห์
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ร้อยละ 70
8. เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตาม
อั ตลั กษณ์ คุ ณธรรมวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
4

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

1. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึ กษาได้ ตระหนั กถึ งการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ /
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมิ นสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา
(องค์การมหาชน) สมศ.

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรี ยน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน
1.2 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้
ตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของภาษาไทย
และรักในการอ่าน
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ทุ ก
แผนก ทุกชั้ นปี เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 70
2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา บู รณา
การการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้ หลั กการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ กล้ า คิ ด กล้ า ท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรี ยน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน
1.2 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติความ
เป็นมาของชาติไทย
2. เชิงปริมาณ
2.1 ครู นั กเรี ยน นั กศึ กษา ทุ ก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่ วมโครงการ
ร้อยละ 70

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ เรี ยนรู้ หลั กการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา มี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ กล้ า คิ ด กล้ า ท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้

6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้ องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
7. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
8. เพื่อพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ
อั ตลั กษณ์ คุ ณธรรมวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย
5

โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยที่ ถู ก ต้ อ ง มา
ประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการ
การเรียนการสอน
3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1 สอศ. ข้อที่ 5

ที่

6

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษา บู รณา
การการเรียนโดยการนาชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70

โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยใน 1. เพื่ อต้ องการศึ กษา พั ฒนา หรื อแก้ ไข
ชั้นเรียน
ปั ญหาต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา
2. เพื่ อ น าผลของการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2

1. เชิงปริมาณ
1.1 นาข้อเสนอแนะจากการวิจัย
มาพั ฒนาวิ ทยาลั ยฯ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มีผลงานวิจัย จานวน 1 เล่ม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้
2. มี การน าผลของการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 ติดตามประเมินผลงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
และโครงการในแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน
ร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ

1. สามารถติ ดตามประเมิ นผลงานวิ จั ย
พั ฒนา นวั ตกรรม และสิ่ งประดิ ษฐ์ และ
โครงการต่ าง ๆ ได้ ส าเร็ จลุ ล่ วงตรงตาม
วัตถุประสงค์
2. ทาให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง
ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2, 3, 4
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบาย
ของ คสช.
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
7

โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม 1. เพื่อติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง
ๆ ของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้การดาเนินงานงาน วิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง
ๆ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
4. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
5. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและ
ประเมิ นคุ ณภาพสถานศึ กษา (องค์ การ
มหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4 ตัวบ่งชี้ที่
3,7,8,14
6. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)

2.1 ติดตามประเมินผล งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
และโครงการในแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ 2560

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่
8

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการส่ งเสริ มธุรกิจต่อยอดเพื่อเข้าร่ วม 1. เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถต่อยอด 1. เชิงปริมาณ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
เพื่อเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมี 1.1 ธุ รกิ จสามารถต่ อยอดเข้ า
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2
ธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ธุ รกิ จสามารถต่ อยอดเข้ า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2
ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ในระดับภาค
และระดับชาติได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ธุ ร กิ จสามารถต่ อ ยอดเข้ า ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและได้รับการ
คัดเลือกเข้าไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
ภาคและระดับชาติได้

พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
เป้าประสงค์ พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 1. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้กั บประชาชน และมี ความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม
3. เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษามี
จิตสานึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จานวนไม่ต่ากว่า 200 คน
1.2 มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ากว่า 10 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ รั บ
ความรู้ และประสบการณ์ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน
2.2 ประชาชนในท้องถิ่ นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือ

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษาพั ฒนาความรู้ การ
บริการและเป็นการฝึกอาชีพ
2. ประชาชนในท้ องถิ่ นชนบทได้ รั บการ
ช่วยเหลือ
3. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา จิตบริการ

2

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย 1. เพื่ อติ ดตามการสอนครู ผู้ สอนอย่ างมี
การนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระบบ
2. เพื่อนาผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงใน
ภาคเรียนต่อไป

1. เชิงปริมาณ
1.1 จัดตารางนิเทศทุกภาคเรียน
1.2 ใน 1 ภาคเรียนมีการนิเทศครู
ทุกคน ๆ ละ 2 ครั้ง/วิชา
2. เชิงคุณภาพ

1. เพื่ อติ ดตามการสอนครู ผู้ สอนอย่ างมี
ระบบ
2. เพื่อนาผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงใน
ภาคเรียนต่อไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 เพื่ อครู ผู้ สอนรู้ ปั ญหาการ
สอนในภาคเรียนนั้น
2.2 ให้ ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง
3

โครงการส่งเสริมและประกวดการทาวิจัยใน 1. เพื่ อต้ องการศึ กษา พั ฒนา หรื อแก้ ไข
ชั้นเรียน
ปั ญหาต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา
2. เพื่ อ น าผลของการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2
5. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
6. เพื่ อพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ
ประเมินสถานศึ กษาของส านั กงานรั บรอง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นาข้อเสนอแนะจากการวิจัย
มาพั ฒนาวิ ทยาลั ยฯ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มีผลงานวิจัย จานวน 1 เล่ม

1. สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้
2. มี การน าผลของการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.
7. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2, 3, 4
8. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบาย
ของ คสช.
9. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ดารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ทา 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
ใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ แนวทางการปฏิ บัติตน กฎระเบียบ และ
พอเพียง
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี
2. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาใหม่ รู้ จั ก
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และเป็นผู้
มีคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด ารงชี วิ ตร่ วมกั นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษามี
ความรู้และทักษะชีวิตที่ดีมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
4. เพื่อให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจ
มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรัก
สา มั คคี กั นใ น หมู่ ค ณะ แ ล ะ
ดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
2.2 นักเรียน นักศึกษาประพฤติ
ปฏิ บัติ ตนได้ถู กต้องตามระเบี ยบ
ของวิทยาลัยฯ
2.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยได้
2.4 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ มี
โอกาสพั ฒ นาจิ ตใจ มี ความรู้ คู่
คุณธรรมจริยธรรม

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ รั บทราบ แนว
ทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการ
เรี ยนการสอนของวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษาใหม่ รู้ จักประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม คิดใหม่ ทาใหม่ พัฒนาจิตตาม
หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้
4. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.5 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ เข้ า
ร่วมโครงการต่างๆ นอกเหนือจาก
การศึกษา
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โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิด 1. เพื่อจั ดค่ายให้ลู กเสือได้ เรี ยนรู้การอยู่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่ ว มกั นตามหลั กของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3. เพื่ อส่ งเสริ ม เสริ มสร้ าง คุ ณธรรมน า
ความรู้ ยึ ดหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงในการ
ดาเนินชีวิตสร้างความสมานฉันท์ สันติภาพ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย
4. เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาปฏิ บั ติ ตาม
กฎเกณฑ์ ของวิ ทยาลั ยฯ และสั งคมอย่ าง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา

1. เชิงปริมาณ
1.1 ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ เข้ า ร่ ว ม
จานวน 150 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ลูกเสื อมีความรักสามัคคีใน
หมู่ คณะและด ารงชี วิ ตร่ วมกั นใน
สังคมได้
2.2 จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมตาม
หลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สาหรับการเข้าค่ายลูกเสือ
2.3 สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เข้าค่าย
ลูกเสื อประพฤติปฏิบัติตนได้ตาม
กฎระเบียบที่ค่ายกาหนด

3

โครงการกิ จกรรมวั นส าคั ญ ชาติ ศาสนา 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น 1. เชิงปริมาณ
พระมหากษัตริย์
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ลูกเสือสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้ าค่ ายไปใช้ ด าเนิ นกิ จกรรมเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. ลูกเสือเกิดความตระหนักในความสาคัญ
ในการเข้าค่ายลูกเสือและเห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

ที่

4

แผนงาน โครงการ

โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
3. เพื่อปลูกฝั งอุปนิ สั ยบุ คลากร นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา เกิ ด ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี
จานวน 54 คน
1.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ งเสริ ม
ประเพณีอันดีงามของไทย
2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญ
ของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ จัด
ขึ้น

1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
2. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
ทาบุญร่วมกัน

1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู
1.1 บุ ค ลากร และนั ก เรี ย น กตเวที
นักศึกษาของวิทยาลั ยฯ เข้าร่วม
โครงการ จานวน 500 คน
2. ชิงคุณภาพ

ที่

5

แผนงาน โครงการ

โครงการวันศุกร์พบธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา
4. เพื่อเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
5. เพื่อส่ งเสริมประเพณี อันดีงานของไทย
และวันสาคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น

2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้ง
ถึ งความ สามั คคี ของผู้ ร่ วม
สถานศึกษา
2.2 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพและได้ พั ฒนา
ทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุ
คลการสามารถเข้ าร่ วมสวดมนต์
ไหว้ พระ เพื่ อตระหนั กถึ งเรื่ อง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
ความสาคัญของศาสนา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ ไปใช้ในการเรียนการสอน
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมในการสวดมนต์ ไ หว้ พ ระ
โครงการวันศุกร์พบธรรม
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา ครู และบุ คลการ
สามารถน าความรู้ ที่ ได้ เรื่ องของคุ ณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี

ที่
6

7

แผนงาน โครงการ
โครงการช่อสะอาด

โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
2. เพื่ อให้ ความรู้ และบทลงโทษของการ
ทุจริต
3. เพื่ อให้ นั กเรี ยนรั บรู้ และตระหนั กถึ ง
ปัญหาของผลกระทบจากการทุจริต

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนั กเรียน นักศึกษา จ านวน
500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา
และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตน
4. เพื่ อน าความรู้ ที่ ได้ รั บมาเผยแพร่ และ เป็นคนดีของสังคม
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
2.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ของวิทยาลั ยฯ ยึดมั่นในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม
2.3 เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และลดปัญหา การ
ทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกเรื่องการซื่อสัตย์
สุจริตมากขึ้น
2. กลุ่ มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของผล
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น
3. กลุ่ ม เป้ า หมายรั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หา และ
ผลกระทบที่ จะได้ รั บจากการทุ จริ ต และ
ฉ้อโกง
4. กลุ่ มเป้ าหมายสามารถน าความรู้ ที่ ได้
นามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมที่ดีต่อไป

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา 1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษากล้าขอคาปรึกษาจาก
ได้ มี กิ จ กรรมที่ ท าร่ ว มกั น และได้ ดู แ ล 1.1 นั กเรี ยนนั กศึ กษาทั้ งหมด ครูที่ปรึกษามากขึ้น
นักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
จานวน 716 คน

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ 2. เชิงคุณภาพ
2. นั กเรี ยนนั กศึ กษาเป็ นคนดี เป็ นผู้ มี
พัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็น 2.1 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ คุ ณธรรมจริ ยธรรมสามารถปฏิ บั ติ ตาม
คนดี
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) กฎระเบียบของวิทยาลัยฯได้
จานวน 547 คน
2.2 นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
(ปวส.) จานวน 169 คน
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โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน 1. เพื่ อเป็ นการกระตุ้ นและส่ งเสริ มให้
นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา มีความตั้งใจการทาความ
ดีและตั้งใจเรียนขึ้น
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ
แก่นักเรียน นักศึกษาที่ทาความดีและเป็น
การส่งเสริมให้ร่วมกันทา ความดี

1. เชิงปริมาณ
1.1 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. , ปวส, (ภาคปกติ)
ของวิ ทยาลั ยฯ ที่ กระท าความดี
ให้กับวิทยาลัยฯ สังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อมารับรางวัล จานวน
50 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียน
และทาความดีมากยิ่งขึ้น

1. นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจขยันเรียน
และกระตื อรื อร้ นที่ จะกระท าความดี มาก
ยิ่งขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างปราจี นบุ รี มี คุ ณภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีกับ
รุ่ นน้ องและเป็ นคนดี ของสั งคมต่ อไปใน
อนาคต

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2 นั กเรี ยน นั กศึ กษามี ขวั ญ
ก าลั งใจที่ จะกระท าความดี และ
ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
9

โครงการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมนั กเรี ยน 1. เพื่อเป็นการตักเตือนและสร้างพฤติกรรม
นักศึกษา
ที่ดแี ก่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ลดพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมให้ เป็ นไป
ในทางที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะอย่างสามัคคี
4. เพื่ อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาปฏิ บั ติ ตาม
กฎเกณฑ์ ของวิ ทยาลั ยฯและสั งคมอย่ าง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั กเรี ยนนั กศึ กษาทั้ งหมด
600 คน
2. เชิงคุณภาพ
2. 1 นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า มี
พฤติ ก รรมที่ ดี ขึ้ น หลั ง เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 600 คน
2.2 นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี

1. นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมดีขึ้น
2. นั กเรี ยนนั กศึ กษา ได้ ปรั บปรุ งตนเอง
เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนนักศึกษา
กลุ่มอื่นต่อไป
3. นักเรียนนักศึกษา มีระเบียบวินัยดีขึ้น

10

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีการจัดแข่งทักษะอย่างน้อย
6 สาขางาน
1.2 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
งานไปร่ ว มแข่ งขั นระดั บ อศจ.
อย่างน้อยสาขางานละ 2 คน

1. เพื่ อทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
2. เพื่ อให้ มี ฝี มื อให้ ได้ ตามมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน
3. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความรั กศรั ทธาใน
วิชาชีพที่ตัวเองเรียน

1. เพื่ อทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
2. เพื่ อให้ มี ฝี มื อให้ ได้ ตามมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน
3. เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิ ดจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ

ที่

11

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับ 1.3 มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
คุณภาพของผู้เรียน
งานไปร่วมแข่งขันระดับ ภาค อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ฝี มื อ ได้
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน
2.2 เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี คุ ณธรรม
จริยธรรมในการทางาน
2.3 ให้ มี คุ ณภาพด้ านความรู้
ทักษะ ประสบการณ์มากขึ้น

4. เพื่ อให้ ชุ มชนท้ องถิ่ น ตลาดแรงงาน
ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน
5. เพื่อคัดเลื อกนักศึกษาไปแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ ต่อไป

1. เชิงปริมาณ
1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู บุ คลากร
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งปราจี น บุ รี
จานวน 50 คน

1. นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันสาคัญ ชาติ 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
ศาสนา พระมหากษัตริย์
นักศึกษาได้รั บทราบถึงกิจกรรมวันส าคั ญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี
3. เพื่อปลูกฝั งอุปนิ สั ยบุ คลากร นักเรียน
นั ก ศึ กษา เกิ ดความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จานวน 3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
300 คน
ในกิจกรรมวันสาคัญของทางวิทยาลัยฯ จัด
2. เชิงคุณภาพ
ขึ้น
2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบถึงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามของไทย
2.3บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ดารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการวันศุกร์พบธรรม

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพและได้ พั ฒนา
ทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุ
คลการสามารถเข้ าร่ วมสวดมนต์
ไหว้ พระ เพื่ อตระหนั กถึ งเรื่ อง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
ความสาคัญของศาสนา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ ไปใช้ในการเรียนการสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมในการสวดมนต์ ไ หว้ พ ระ
โครงการวันศุกร์พบธรรม
2. นั กเรี ยน นั กศึ กษา ครู และบุ คลการ
สามารถน าความรู้ ที่ ได้ เรื่ องของคุ ณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี

2

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย น
ตระหนั กรู้ เข้ าใจ และมี กระบวนการคิ ด
อย่างมีเหตุ ผล ซึมซั บคุณค่าแห่ งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี และภูมิใจในการทาความดี

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความ

1. มี อุ ดมการณ์ คุ ณธรรมในการพั ฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม
2. มี กลไกและเครื่ องมื อในการปฏิ บั ติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย

ที่
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2. เพื่อให้ ผู้ บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้า
งานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
และมีความต่อเนื่อง

ตระหนั กรู้ เข้ าใจ และคิ ดอย่ างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้ าง
ความรู้ สึ ก ผิ ดชอบชั่ วดี ภู มิใจใน
การท้ าความดี และร่ วมกั นสร้ าง
เครื อข่ ายชุ มชนองค์ กรแห่ ง
คุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้ านคุ ณธรรมอย่ างเป็ นรู ปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมใน
วิทยาลัยเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดน้อยลง
4. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความ
รับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัย
5. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ
และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 1. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้กั บประชาชน และมี ความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม
3. เพื่ อส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษามี
จิตสานึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น

1. เชิงปริมาณ
1.1 มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จานวนไม่ต่ากว่า 200 คน
1.2 มีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ากว่า 10 คน

1. นั กเรี ยน นั กศึ กษาพั ฒนาความรู้ การ
บริการและเป็นการฝึกอาชีพ
2. ประชาชนในท้ องถิ่ นชนบทได้ รั บการ
ช่วยเหลือ
3. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา จิตบริการ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ รั บ
ความรู้ และประสบการณ์ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน
2.2 ประชาชนในท้องถิ่นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พั น ธกิ จ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งบุ ค ลากร ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ด ารงตนได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป้าประสงค์ เป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่นได้
กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย น
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ค ว า ม ดี อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ ส ร้ า ง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการ
ทาความดี
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดย
ขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน และ
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนทุก
คนมีความตระหนักรู้เข้าใจ และ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่ ง คุณ ธรรมความดีอ ย่างเป็ น
ธรรมชาติ สร้ า งความรู้ สึ ก ผิ ด
ชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดี
และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์ ก รแห่ ง คุ ณ ธรรม ด้ ว ยการ
ขอความร่ ว มมือจากหน่ว ยงาน
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ที่ ท้ า ง า น ด้ า น
คุ ณ ธรรมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒ นา
สถานศึกษาคุณธรรม
2. มี ก ลไกและเครื่อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย
3. มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
คุณธรรมในวิทยาลัยเพิ่ม ขึ้น พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
4. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรั บ ผิ ด ชอบจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
วิทยาลัย
5. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม
ฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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โครงการบริการวิชาชีพ

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การ
เสียสละและมีจิตอาสา
3. เพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า ง
วิทยาลัยฯ และสังคม

1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษา ทั้ง 6 สาขางาน
ออกบริการชุมชน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ น การ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.2 นั ก เรี ย นรู้ จั ก พอเพี ย ง
พอประมาณ

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า
2. นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็นแหล่ ง
เรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทององค์ ค วามรู้ ต าม
ศาสตร์พระราชา
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การเรี ย นรู้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอพียง

3

โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 1. เพื่อการใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัย
แบบยั่งยืน
อย่างมีคุณค่า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรของนักศึกษาและบุคลากร
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
องค์ ค วามรู้ ภ ายในห้ อ งเรี ย นเศรษฐกิ จ
พอเพียง

1. เชิงปริมาณ
1.1 นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี มี ห้ อ ง
การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทั้ง
6 สาขางาน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ น การ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.2 นั ก เรี ย นรู้ จั ก พอเพี ย ง
พอประมาณ

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า
2. นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็นแหล่ ง
เรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทององค์ ค วามรู้ ต าม
ศาสตร์พระราชา
3. นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก การเรี ย นรู้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอพียง

ภาคผนวก
ข้อมูลประกอบการจัดทามาตรฐานศึกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
เนื่ องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกเลิก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควร
ปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ กษาแต่ ละระดั บ และประเภทการศึก ษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ งจัด ทาแผนพัฒ นาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้”
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ ใช้ ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้คือ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน
ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริง ตามหลั ก การ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง
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๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทั กษะชีวิต เป็น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึ กษา สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึ กษาอาชีวศึ กษามี คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถ าน ศึ ก ษ ามี ครู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษ าแ ละจ าน วน ต ามเกณ ฑ์ ที่ ก าห น ด
ใช้ห ลักสูต รฐานสมรรถนะ ในการจัด การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น สาคัญ และบริหารจัด การ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุม ชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มี ก ารปรับ ปรุ งรายวิ ช าเดิ ม หรือ ก าหนดรายวิ ช าใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและมี จ านวนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ ง
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ จั ด การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลั กสูต ร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิช าการและวิ ชาชี พ โดยใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม เพื่ อ พั ฒ นาผู้เรีย นและคนในชุม ชนสู่ สั งคม
แห่งการเรียนรู้
๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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