
 

 



คํานํา 

 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ เปนแผนแมบทที่จํากําหนดเปาหมาย และ

แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยปรับปรุงจากแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับเดิม เนื่องจากมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. รอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 วิทยาลัยการสารพัดชางปราจีนบุรีไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาดวยความรวมมือจากทุกฝาย ผูมีสวนเกี่ยวของ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไดจัดทํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อนํามาตรฐานการศึกษามา

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน เมื่อแลวเสร็จ ไดเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมพิจารณา

ปรบัปรุงแกไขกอนนําเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

 วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ผูแทน 

ผูเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทาน และคณะกรรมการสถานศึกษา                

ที่ไดเสียสละ รวมพิจารณาใหขอเสนอแนะความเห็นตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา           

ของสถานศึกษาจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ 

 

 

วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําชี้แจง 

 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ วิทยาลยัสารพัดชางปราจีนบรุีไดจัดทําขึ้น เพื่อ

มุงเนนการขับเคลื่อนแตละประเด็นการประเมินของทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนสําคัญ โดย

ปรับปรงุแผนพัฒนาฉบบัเดมิขึ้นใหม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาใหม ตามกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กรอบแนวคิดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ ในแผนพฒันาฉบบันี้จะ

ถูกนําไปปฏิบัติและปรากฏในแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ โดยมุงเนนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

และคาดหวังใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู มสีมรรถนะ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ

ประสงค ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน จบแลวมงีานทํา ศึกษาตอและประกอบอาชีพอสิระ เปน

ผูนําดานอาชีพแตละสาขางานและมีความสุขในการดําเนินชวีิตตอไป 
 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี ประกอบดวย 4 สวนสําคัญ สวนที่ 1 

ขอมูลปจจบุันของสถานศึกษา สวนที่ 2 มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา สวนที่ 3 ทิศทางและแนว

ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค 

แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัดและภาพรวมการขบัเคลื่อนแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาสูการ

ปฏิบัต ิและสวนที่ 4 ภาพผนวก ประกอบดวยผูเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารยกราง แผนพฒันาฯ และสรุป

การขับเคลื่อนประเด็นการประเมินในแผนพฒันาการจัดการศึกษา เพื่อใหมผีลนําไปบรหิารจัดการในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ในการขับเคลื่อนเปาหมายตรงตามมารฐานการศกึษา และประเด็น

การประเมิน 
 

 ปจจัยสําคัญสูความสําเรจ็นั้น คือการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใชอยางเปน

ระบบมีการวางแผน ดําเนินการปฏบิัติตามแผนฯ มีการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อปรบัปรุงและพฒันา

อยางตอเนื่อง โดยบุคลากรทุคนของสถานศึกษามสีวนรวมในการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ

วัตถปุระสงคของทุกจิกรรม โครงการ และแผนงานดังกลาว 

 

 

วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุร ี

 



 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

นางศรัญญา  สุขปลั่ง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายอภัย  งามแสง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายภาคภูมิ นาคทพิย ์
 

หัวหน้างานกิจกรรม 

นายยุทธนา  ทรัพย์ประเสริฐ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานปกครอง 

นายรัฐพล  ปัน้ทอน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน 

นางสาวสุภาวดี  สุวรรณชัยรบ

หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

นายอภิรมณ์  สรรพาณิชย์ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบรกิารชุมชน 

นางภัชรานนัท์  จันทชดิ
หัวหน้างานวางแผน 

และงบประมาณ 

นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ
หัวหน้างานศนูย์ข้อมูล

สารสนเทศ 

นายปวีณ  แก้วใส 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นายอานนท์  เอื้อเฟื้อ 
หัวหน้างานวิจัยพฒันา ฯ 

นางสาวจฑุารัตน์ คงประสิทธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวกมลชนก  สว่างกุล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและการประกอบธุรกิจ 

นางนิภา  งามแสง 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวธนาพร  บญุเปล่ง 

หัวหน้างานบุคลากร 

 

นางสาวธนาพร  บญุเปล่ง 
หัวหน้างานบญัช ี

นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล

หัวหน้างานการเงนิ 

นายชัยยศ  มีสวัสดิ์ 
หัวหน้างานทะเบียน 

นายชัยยา  วิลัยไสย์ 
หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์

 

นายประวิทย์  แว่นทพิย ์

หัวหน้างานพัสดุ 

นายสมเกียรติ  สุขปลั่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 

นางนรรีัตน์  สมใจ   
หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางสาวพิไลวรรณ ตุ่นทอง

หัวหน้างานวิทยบรกิาร 
และหอ้งสมุด 

นายภูมิพฒัน์  ยวงการ
หัวหน้างานอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาค ี

นายรณชัย  เขียวชอุ่ม 
หัวหน้างานส่ือการเรียนฯ 

 

นายเสรี  เสนช ู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์

นายสมเกียรติ  สุขปลั่ง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายวสุรัตน ์วงษ์มิตร
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวันชัย  พนัธุมงคล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นางสาวชนิกานต์  สุขขจรกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นายจักรกฤช  ศรีวิเศษ 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร ์

นางสาวกมลชนก สว่างกุล 
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว 

นายชัยยศ  มีสวัสดิ ์
 หัวหน้าแผนกวิชาสามญั ฯ 

นางนรรีัตน์  สมใจ  
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 

นายสมภพ  มงคล
หัวหน้างานอาคาร ฯ 

นางดวงพร  ศรีปะโค 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายอภัย  งามแสง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 



1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร

ผู้บริหาร 4 คน

ข้าราชการครู 10 คน

พนักงานราชการ 9 คน

ลูกจ้างประจ า 3 คน

ครูพิเศษสอน         15 คน

ลูกจ้างช่ัวคราว          18 คน

รวม 59 คน

ท่ีมา:  งานบุคลากร  ณ  วันท่ี  31 ตุลาคม 2560

อัตราก าลังของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวน  59  คน  ประกอบด้วย

   อัตราก าลัง   ในปีงบประมาณ   2561



ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

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

แผนกวิชาช่างยนต์ 5 - 5 - - - - 1 - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - 5 - 5
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 5 - 5 - - - - - - - - - 4 - 1 - - - - - - - 5 - 5
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - 2
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 - 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 3 - 3
แผนกวิชาการบัญชี - 5 5 - - - 2 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - 2 3 - 5
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3 5 - - - - - 1 - - - - 1 - 3 - - - - - 2 - 5
แผนกวิชาการท่องเท่ียว - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 2 - 2
แผกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 1 4 - - - - - - 1 - - - - - 2 1 - - - - - 4 - 4
แผนกวิชาคหกรรม - 2 2 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 2

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

คนงาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พนักงานขับรถ 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - - - - 3 3
เจ้าหน้าท่ี 1 14 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 - 1 4 10 15
คนสวน/แม่บ้าน/ยามรักษาการ 3 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - 4 4

รวม 7 15 22   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   2  - 3 15  -  - 4 17 22
รวมท้ังส้ิน 29   30 59 3 3 2 2 2 2 - -  -  - 5 2 10 6 3  - 3 15  - 7 35 15 59

กพ.

ข้าราชการครู/ข้าราชการพลเรือน/พนักงานราชการ/ครูจ้างสอน

จ านวนคน
ลูกจ้าง

เอก

ต าแหน่ง

ผู้บริหาร

ครูจ้าง

สอน
แผนกวิชา/หน้าท่ีรับผิดชอบ

รวม
รวม

ต่ า

กว่า

ตรี

พนักงาน

ราชการครูผู้ช่วย

ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว

หญิง

ระดับการศึกษา
ลูกจ้าง

ช่ัวคราว โทคศ. 1คศ. 2

สรุปข้อมูลจ านวนบุคลากรของ  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ระดับต าแหน่ง

ชาย ประจ า
ข้าราชการ

หมายเหตุ
คศ. 3 ตรี



วัน เดือน ปี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ

1 นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ 9  ธ.ค.  2501 2  ส.ค.  2521 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2  พ.ค.  2519 23  พ.ย.  2543 ปทส.เคร่ืองมือกล, บช.ม.บริหารการจัดการ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ศศม. บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

29  มี.ค.  2520 13  ธ.ค.  2553 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5 นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล  16 พ.ย. 2506  4  ต.ค. 2538 กศ.ม. ธุรกิจศึกษา หัวหน้างานการเงิน
6 นายสมภพ มงคล  6  เม.ย. 2505  19 พ.ค. 2540 ปทส. ช่างเช่ือมและประสาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

7 นางสาวธนาพร บุญเปล่ง 28  พ.ย 2527 1 ส.ค  2559 บช.ม.การบัญชี หัวหน้างานบัญชี /หัวหน้างานบุคลากร

8 นางนรีรัตน์ สมใจ  3  ต.ค. 2505 22  เม.ย.  2556 คบ. คหกรรมศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
9 นายเสรี เสนชู ค.บ.ม. วิศวะเคร่ืองกล,  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
10 นายประวิทย์ แว่นทิพย์ 22  ม.ค.  2517 27  มิ.ย  2559 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เคร่ืองกล) หัวหน้างานพัสดุ
11 นายจักรกฤช ศรีวิเศษ 18  ก.ค.  2526 15  ส.ค.  2560 วท.บ. คอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
12 นายชัยยศ มีสวัสด์ิ 25  ก.พ.  2531 15  ส.ค.  2560 คบ. คณิตศาสตร์ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์/หัวหน้างานแนะแนว

ช่ือ - สกุล ว/ด/ป เกิด วุฒิการศึกษา/สาขา

ประจ าปีงบประมาณ   2561

ท่ี

รายละเอียดผู้บริหาร/ข้าราชการครู/ข้าราชการพลเรือน    วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ต าแหน่ง หมายเหตุ

4 นางดวงพร ศรีปะโค

2 นายอภัย งามแสง

3 นางศรัญญา สุขปล่ัง



วัน เดือน ปี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ

1 นายสมเกียรติ สุขปล่ัง  14 ก.พ. 2518 1  ต.ค.  2548 คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าฯ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

2 นายหาญประชา พรหมมา  19 ก.พ. 2513 20  พ.ค.  2556 วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกกรรม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3 นายวันชัย พันธุมงคล 9  ส.ค.  2525 24  เม.ย.  2557 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต หัวหน้างานปกครอง
4 นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธ์ิ 21  ม.ค.  2526 1  พ.ค.  2550 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมฯ

5 นายอภิรมย์   สรรพาณิชย์  11 ต.ค 2521 21  พ.ค.  2550 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเคร่ืองกล) หัวหน้างานโครงการพิเศษ

6 นางนิภา งามแสง 22  พ.ค.  2519 12  ต.ค.  2552 บธ.บ. การจัดการ หัวหน้างานบริหารท่ัวไป

7 นายปวีณ แก้วใส 5  ก.ย.  2533 1  มิ.ย.  2559 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้างานประกัน

8 นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ 15 ก.พ. 2532 1  มิ.ย.  2559 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

รายละเอียดพนักงานราชการ    วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วุฒิการศึกษา/สาขาท่ี ช่ือ - สกุล

ประจ าปีงบประมาณ   2561

หมายเหตุว/ด/ป เกิด ต าแหน่ง



วัน เดือน ปี

ท่ีเข้าท างาน
1 นายอานนท์  เอ้ือเฟ้ือ 19  พ.ค.  2534 8  ธ.ค.  2558 อ.ศ.ม.เคร่ืองจักรกลเกษตร หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์

2 นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร 4  ม.ค.  2530 25  ม.ค.  2553 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
3 นายรณชัย เขียวชอุ่ม 18  ก.ย.  2529 21  ส.ค.  2560 ทล.บ. เทคโนโลยีบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4 นายภูมิพัฒน์ ยวงการ 13  ก.ย.  2535 16  ต.ค.  2560 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูแผนกวิชาไฟฟ้า
5 นายชัยยา วิลัยไสย์ 23  พ.ค.  2523 2  ม.ค.  2556 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
6 นางสุภาพร ศรีถัน  12  เม.ย. 2521 6  ม.ค.  2559 อส.บ.การจัดการอุตสาหกรรม ครูแผนกคอมพิวเตอร์
7 นางภัชรานันท์ จันทชิด 30  พ.ค.  2525 10  พ.ย.  2558 บช.บ การบัญชี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
8 นายภาคภูมิ นาคทิพย์  1  ก.พ. 2522 20  ก.ค.  2547 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานกิจกรรม
9 นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ 25  เม.ย.  2531 19  ม.ค.  2558 วท.บ.ฟิสิกส์ หัวหน้างานความร่วมมือ
10 นายรัฐพล ป้ันทอง 22 มิ.ย  2536 27  มิ.ย 2559 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
11 นางสาวสุภาพร ดางาม 14  มี.ค.  2534 4  พ.ย.  2556 ปวส.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ/เจ้าหน้าท่ีช่วยสอนคหกรรม

12 นางสาวกมลชนก สว่างกุล 6  ก.ค.  2530 26  ธ.ค.  2559 ศศ.บ การท่องเท่ียวและโรงแรม หัวหน้าแผนกการท่องเท่ียว
13 นางสาวทัตพิชา ทับทิมอ่อน 13  ก.ค.  2536 15  ส.ค.  2560 ศศ.บ การท่องเท่ียวและโรงแรม ครูแผนกวิชาการท่องเท่ียว
14 นางพิไลวรรณ ตุ่นทอง 10  พ.ย.  2560 11  มิ.ย.  2560 คบ. คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานห้องสมุด

ท่ี ช่ือ - สกุล ว/ด/ป เกิด วุฒิการศึกษา/สาขา ต าแหน่ง หมายเหตุ

รายละเอียดครูพิเศษจ้างสอน   วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประจ าปีงบประมาณ   2561



วัน เดือน ปี
ท่ีเข้าท างาน

1 นางชุติมา บ ารุงกิจ  2  ม.ค. 2519 12  พ.ค.  2542 บธ.บ. บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน
2 นางนพมาศ ห้อฤทธ์ิ 2  ม.ค.  2531 12  มี.ค.  2550 ปวส. เทคโนโลยีส านักงาน เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
3 นางสาวเยาวรัตน์ วงษ์รอด 6  พ.ย.  2529 10  พ.ย.  2558 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี
4 นางสาววรรณพร ทองสุข 25  เม.ย.  2537 7  ส.ค.  2560 ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ
5 นางสาวลลิตา พงษ์โต 27  ก.ค.  2531 1  ธ.ค.  2558 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร
6 นางสาวทิพย์ศิริ สิงห์ค าโล  12  ก.พ. 2533 11  ม.ค.  2559 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ
7 นางสาวสุทธิวรรณ วีระเพียร 15  พ.ค.  2535 3  ก.ค.  2560 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ
8 นางสาวทิพย์สุดา ดิศร 9  ต.ค.  2536 12  มิ.ย.  2560 ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9 นางสาวทิพย์รัตน์ ล้ิมสวัสด์ิ 27  มิ.ย.  2537 1  ก.ค.  2559 ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล
10 นายกฤษดา ถวิลรักษ์ 8 ส.ค  2533 13 ก.ย  2559 ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด
11 นางสาวรังสิยา ห้วงน้ า 10  มิ.ย.  2532 1  เม.ย.  2552 ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีประกันฯ/งานความร่วมมือ/งานส่งเสริมฯ

12 นางสาวจารุวรรณ สีล าเนา 1  มี.ค.  2531 7  มิ.ย.  2559 นบ. นิติศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษ/งานครูท่ีปรึกษา
13 นางสาวสมฤดี สอนสืบ 9  ต.ค.  2536 16  ต.ค.  2560 ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว/งานปกครอง
14 นางสาวทวีวรรณ แผนสะท้าน 22  พ.ค.  2525 3  เม.ย.  2560 ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการ/งานกิจกรรม
15 นางมาลี มะลิทอง 19  มิ.ย.  2516 14  ก.ย.  2553 ป.6 แม่บ้าน
16 นายบุญเนาว์ สุวรรณค า 14  เม.ย.  2514 1  ต.ค.  2546 ป.6 คนงานเกษตร (คนสวน)
17 นายสมศักด์ิ เจิมกระจีน 9  พ.ย.  2521 16  ต.ค.  2560 ม.6 ยาม
18 นายประทีป สืบสาย 3  มิ.ย.  2502 1  พ.ย.  2551 ป.6 ยาม
19 นายปฐวี บุญวรรณา 16  พ.ค.  2517 1  พ.ย.  2560 ม.6 พนักงานขับรถ

รายละเอียดเจ้าหน้าท่ี    วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

หมายเหตุท่ี ช่ือ - สกุล ว/ด/ป เกิด

ประจ าปีงบประมาณ  2561

วุฒิการศึกษา/สาขา ต าแหน่ง



วัน เดือน ปี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ

1 นายวิน ดิศร  14  ก.ย. 2501 1  ก.ย.  2538 ป.4 พนักงานขับรถยนต์

2 นายจิราวัฒน์ ธิติเมธีศักด์ิ  9  มี.ค. 2503 20  พ.ค.  2539 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง พนักงานขับรถยนต์

หมายเหตุ

รายละเอียดลูกจ้างประจ า    วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ประจ าปีงบประมาณ   2561

ท่ี ช่ือ - สกุล ว/ด/ป เกิด วุฒิการศึกษา/สาขา ต าแหน่ง



1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคร่ืองกล
     สาขางานยานยนต์ 60 35 78 173 173
     สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) 25 40 65 65
     สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ภาคสมทบ) 8 8 8
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
     สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 41 42 50 133 133
     สาขางานติดต้ังไฟฟ้า  (ทวิภาคี) 15 17 32 32
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 33 8 15 56 56

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ปวช. ปวส. 134 85 143 362 48 57 105 467
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 26 25 93 93
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ภาคปกติ) 22 22 44 44

      สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ) 29 22 51 51

     สาขางานการบัญชี 20 15 15 50 50
     สาขางานการบัญชี  (ทวิภาคี) 14 10 24 24
     สาขางานการบัญชี  (ภาคสมทบ) 11 11 11

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม ปวช. ปวส. 62 41 40 143 76 54 130 273

    สาขางานการท่องเท่ียว 8 11 19 19
     สาขางานมัคคุเทศก์ท่ัวไป  (ทวิภาคี) 3 3 6 6

รวมประเภทวิชาท่องเท่ียว ปวช. ปวส. 8 11 19 3 3 6 25

รวมระดับช้ัน ปวช.ปวส. 196 134 194 524 127 114 241 765

ท่ีมา: งานทะเบียน  วันท่ี 1 กันยายน 2560

ปวส รวมท้ังส้ิน
ภาคเรียนท่ี  2/2560

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ปวช.ประเภท/สาขาวิชา

จ านวนนักเรียน/นักศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. ประจ าภาคเรียนท่ี  2/2560



ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคร่ืองกล
     สาขางานยานยนต์ 60 60 35 155 155
     สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) 20 25 45 45
     สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ภาคสมทบ) 8 8 8
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
     สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 40 41 42 123 123
     สาขางานติดต้ังไฟฟ้า  (ทวิภาคี) 20 15 35 35
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 33 8 61 61

รวมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ปวช. ปวส. 120 134 85 339 40 48 88 427
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 42 26 108 108
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ภาคปกติ) 20 22 42 42
     สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  (ภาคสมทบ)

      สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ) 29 29 29
     สาขางานการบัญชี 40 20 15 75 75

     สาขางานการบัญชี  (ทวิภาคี) 20 14 34 34
     สาขางานการบัญชี  (ภาคสมทบ) 11 11 11

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม ปวช. ปวส. 80 62 41 183 40 76 116 299

    สาขางานการท่องเท่ียว 20 8 28 28
     สาขางานมัคคุเทศก์ท่ัวไป  (ทวิภาคี) 20 3 23 23

รวมประเภทวิชาท่องเท่ียว ปวช. ปวส. 20 8 28 20 3 23 51

รวมระดับช้ัน ปวช.ปวส. 220 196 134 550 100 127 227 777

 เป้าหมายจ านวนนักเรียน/นักศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส.  ประจ าภาคเรียนท่ี  1/2561

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนท่ี  1/2561

รวมท้ังส้ินปวช. ปวส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว



ชาย หญิง รวม

1 ยานยนต์ 53 19 1 20 37.74

2 ไฟฟ้าก าลัง 48 22 - 22 45.83

3 อิเล็กทรอนิกส์ 9 3 - 3 33.33

4 การบัญชี 17 1 13 14 82.35

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 12 18 30 93.75

6 การท่องเท่ียว 6 1 4 5 83.33

165 58 36 94 56.97

7 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 22 28 - 28 100.00

8 ไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 23 26 1 27 100.00

9 การบัญชี (ทวิภาคี) 16 - 12 12 75.00

10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 14 28 42 100.00

11 การท่องเท่ียว (ทวิภาคี) 3 1 2 3 100.00

106 69 43 112 100.00

271 127 79 206 76.01

รวม

ร้อยละของผู้ส าเร็จ

การศึกษาท่ี แผนก จ านวน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน)

รวมท้ังสิน

ตารางสรุปรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559

เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2/2559

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



 

1.5 ข้อมูลอาคารสถานที่  

 
แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.   อาคารเรียน 1 บริหารธุรกิจ – สามัญ 
2.   อาคารเรียน 2 ช่างอุตสาหกรรม 
3.   อาคารหอประชุมดวงสว่าง และ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา 
4.   อาคารตึกอ านวยการห้องปฏิบัติงาน /ฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ /ฝ่ายวิชาการ 
5.   ป้อมยามและห้องครเูวร 
6.   ห้องธนาคารโรงเรียน 
7.   ห้องเรียนระยะสั้น (ตัดผม ชาย/หญิง) 
8.   ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.) 
9.   ห้องสหการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี
10. พระวิษณุกรรม 
11. พระพุทธรูป 
12. ลานอเนกประสงค์ 
13. เสาธง 

14.  ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บ่มเพาะ 
15.  แผนกวิชาคหกรรม 
16.  ห้องเรียนระยะสั้น (เสริมสวยสตรี) 
17.  ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพศูนย์บ่มเพาะ 
18.  ห้องเกียรติภูมิประวัติวิทยาลยัฯ 
19.  แผนกวิชาคหกรรม 
20.  ห้องเก็บพัสดุกลาง 
21.  โรงฝึกงานแผนกไฟฟ้าก าลัง 
22.  โรงอาหาร 
23.  อาคารเทคนิคพื้นฐาน 
24.  ห้องน้ า 
25.  บ้านพักครู – บุคลากร 
26.  บ้านพักผู้อ านวยการ 
27.  ลานจอดรถ นักเรียน-นักศึกษา 
28.  อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 
29.  ห้องเก็บอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี 

29 



จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  1 1 ห้องอินทนิล 160 ห้องประชุม 

อาคาร 1  จ านวน  4  ช้ัน ห้องขยายเสียง 20 ห้องเก็บอุปกรณ์เคร่ืองเสียง 

1101 78 ห้องเรียนปฏิบัติการแผนกการท่องเท่ียว 

1102 59 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกการท่องเท่ียว 

1103 80 ห้องเรียนปฏิบัติการแผนกการท่องเท่ียว 

2 1201 53 ห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาอังกฤษ 

1202 53 ห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาไทย/สังคม 

1203 80 ห้องเรียนทฤษฎีวิชาวิทยาศาสตร์ 

1204 64 ห้องเรียนทฤษฎีวิชาสุขศึกษา 

1205 64 ห้องเรียนทฤษฎีวิชาคณิตศาสตร์ 

3 1206 53 ห้องเรียนทฤษฎี 

1301 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ 

1302 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ 

1303 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ 

1304 60 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ 

4 1305 60 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ 

1401 80 ห้องเรียนปฏิบัติการเคร่ืองใช้ส านักงาน 

1402 40 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาคอมฯ 

1403 80 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาการบัญชี 

1404 56 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาการบัญชี 

1405 56 ห้องพิมพ์ดีดไทย 

1406 40 ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี

อำคำร/ส่ิงก่อสร้ำง  ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท้ังหมด

ช่ืออำคำร/ส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน
จ ำนวน พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตร.ม.)
ลักษณะกำรใช้งำน

สภำพปัจจุบัน



จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  1 1 2101 80 ห้องเรียนทฤษฎีแผนกช่างยนต์ 

อาคาร 2  จ านวน  4  ช้ัน ห้องเคร่ืองมือช่างยนต์ 20 ห้องเก็บเคร่ืองมือช่าง 

ห้องเก็บอุปกรณ์ช่างยนต์ 40 ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน 

พ้ืนท่ีฝึกฝีมือช่างยนต์ 31 ห้องเรียนภาคปฏิบัติแผนกช่างยนต์ 

2 2201 60 ห้องเรียนทฤษฎี 

2202 60 ห้องเรียนทฤษฎีวิชาเขียนแบบ 

ห้องเก็บเคร่ืองมือ 20 ห้องเก็บเคร่ืองมือช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

ห้องเก็บอุปกรณ์ 20 ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน 

พ้ืนท่ีฝึกฝีมือเทคนิคพ้ืนฐาน 100 ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานฝึกฝีมือ 

พ้ืนท่ีฝึกงานเช่ือมโลหะ 140 ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานเช่ือมโลหะ 

3 2301 80 ห้องปฏิบัติการมอเตอร์ 

2302 40 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2303 40 ห้องปฏิบัติการทฤษฎีไฟฟ้า 

2304 80 ห้องปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2305 80 ห้องปฏิบัติการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ัวไป 

2306 25 ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์/PLC 

4 2401 80 ห้องปฏิบัติการขยายเสียง 

2402 80 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 

2403 80 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

2404 60 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองรับวิทยุ 

2405 60 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

ช่ืออำคำร/ส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน
จ ำนวน พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตร.ม.)

สภำพปัจจุบัน
ลักษณะกำรใช้งำน



จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

อาคารวิทยบริการและส านักงาน 1 1 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 16 ห้องผู้อ านวยการวิทยาลัย 

จ านวน 4 ช้ัน 2 ศูนย์การเรียนรู้-วิทยบริการห้องสมุด 120 ศูนย์การเรียนรู้-วิทยบริการและห้องสมุด 

3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 32 เพ่ือการเรียนการสอนทางภาษา 

ห้องเคร่ืองถ่ายเอกสาร 80 ห้องเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

4 ห้องประชุม 200 ห้องประชุม 

ห้องตัดผมชาย 1 1 ห้องตัดผมชาย 53 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาตัดผมชาย 

ห้องเสริมสวยสตรี 1 1 ห้องเสริมสวย 68 ห้องเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติวิชาเสริมสวยสตรี 

ห้องเก็บพัสดุกลาง 1 1 ห้องเก็บพัสดุ 10.34 ห้องเก็บของพัสดุกลาง 

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

บู๊ชฝึกงานแผนกไฟฟ้า 1 1 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานไฟฟ้า 90 ห้องเรียนภาคปฏิบัติแผนกช่างไฟฟ้า 

ห้องปฏิบัติงานเคร่ืองล่างรถยนต์ 1 1 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานช่างยนต์ 82.5 ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานเคร่ืองล่างรถยนต์ 

ห้องซิลสกรีน 1 1 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานซิลสกรีน 12.25 ห้องเรียนภาคปฏิบัติงานซิลสกรีน 

โครงเหล็กพร้อมหลังคา (ข้างอาคาร 2) 1 1 โรงจอดรถ 65 ใช้จอดพักรถยนต์ของวิทยาลัยฯ 

โครงเหล็กพร้อมหลังคา (หลังอาคาร 2) 1 1 พ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอน 195 ห้องปฏิบัติการแผนกช่างยนต์ 

หอประชุมดวงสว่างและฝ่ายวิชาการ 1 1 ฝ่ายวิชาการ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

1 1 หอประชุมดวงสว่าง ประชุมนักศึกษา,ผู้ปกครอง,เรียนพละศึกษา

บ้านพักผู้บริหาร 1 2 - 115.5 บ้านพักผู้อ านวยการ 

บ้านพักครู/อาจารย์ 18 2 - 1026 บ้านพักครู/เจ้าหน้าท่ี 

บ้านพักภารโรง 6 1 - 130.8 บ้านพักนักการภารโรง 

ร้ัว คอนกรีต พร้อมป้ายช่ือวิทยาลัย 1 - - 442 ร้ัวก้ันบริเวณรอบวิทยาลัยฯ 

960 

จ ำนวน พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตร.ม.)
ลักษณะกำรใช้งำน

สภำพปัจจุบัน
ช่ืออำคำร/ส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน



จ ำนวน ช้ัน ห้อง ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

เสาธง 1 - - 9 ลานกิจกรรม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - - 2,000 ถนนภายในวิทยาลัยฯ 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 1 - - 3,300 ถนนภายในวิทยาลัยฯ 

แท่นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 1 - - 16.0 ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 

แท่นประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม 1 - - 16.0 ประดิษฐ์ฐานพระวิษณุกรรม 

ศาลาพักผ่อน 7 1 - 74 ศาลาพักผ่อนหน้าอาคารเรียน 

ห้องน้ า-ห้องส้วม  ชาย-หญิง 2 1 12 135 ห้องน้ า-ห้องส้วม ชายหญิง ด้านข้างโรงอาหาร 

โรงอาหาร  1 1 - 410 แหล่งจ าหน่ายอาหารให้นักศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 1 - 24 ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 1 - 72 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 1 1 - 72 ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ห้องสหการ 1 1 - 21.6 สหการวิทยาลัยฯ 

ป้อมยาม 1 1 - 12.25 ห้องยามรักษาการ 

ห้องครูเวร 1 1 - 12.95 ห้องเวร-ยาม กลางคืน 

ห้องธนาคารโรงเรียน 1 1 - 17.5 ห้องปฏิบัติการงานธนาคารโรงเรียน 

ห้องพยาบาลหญิง 1 1 - 17.5 ห้องพยาบาลหญิง 

ห้องพยาบาลชาย 1 1 - 8.75 ห้องพยาบาลชาย 

ห้องส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ 1 1 - 35.7 ห้องปฏิบัติงานส่งเสริมผลิตผลและงานการค้าฯ 

ห้องกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 1 - 24.5 ห้องปฏิบัติงานกิจกรรม 

ห้องรับรอง 1 1 - 24 ห้องรับรอง 

ห้องฝึกปฏิบัติการ P.P. Coffee 1 1 - 24 ห้องฝึกปฏิบัติการ P.P. Coffee 

อาคารอเนกประสงค์(โดม) 1 จัดประชุมกลางแจ้ง 

สภำพปัจจุบัน
ช่ืออำคำร/ส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน

จ ำนวน พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตร.ม.)
ลักษณะกำรใช้งำน



1.  จ ำนวนนักเรียน
 -  ภาคเรียนท่ี  2/2560  (ต.ค.60-มี.ค. 61) จ านวน 2,265.00          คน 48.58
 -  ภาคเรียนท่ี  1/2561  (เม.ย.61-ต.ค. 61) จ านวน 2,397.00          คน 51.42

รวมท้ังส้ิน 4,662.00         คน 100.00
2.  ประมำณกำรรำยรับ        
      -  ยอดคงเหลือ  (ณ   30  ก.ย.  60) 5,861,180.00     บาท 67.32

 -  รายรับท่ีคาดว่าจะได้ 2,845,690.00     บาท 32.68
รวมท้ังส้ิน 8,706,870.00   บำท 100.00

3.  ประมำณกำรรำยจ่ำย       
งบบุคลำกร -                -
งบด ำเนินงำน
 -  ค่าตอบแทน 601,200.00     บาท 6.90
 -  ใช้สอย 519,255.00     บาท 5.96
 -  ค่าวัสดุ 305,653.00     บาท 3.51
 -  ค่าสาธารณูปโภค 1,426,108.00   บาท 0.00
งบลงทุน -                
งบรำยจ่ำยอ่ืน 

 -  ส ารองฉุกเฉิน 7,280,762.00  7,280,762.00   บำท 83.62

รวมท้ังส้ิน 8,706,870.00   บำท   100.00

1.6 ด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณ

ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย  เงินรำยได้สถำนศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561



งปม. อุดหนุน
รายได้

สถานศึกษา
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา

1.  เงินเดือนข้าราชการ + เงิน

     ประจ าต าแหน่ง + ค่าครองชีพ

     + วิทยะฐาน

2.  ค่าจ้างประจ า 3 อัตรา         755,822.00       774,326.00

3.  เงินเดือนพนักงานราชการ

    + ค่าครองชีพ

4.  ค่าตอบแทน     1,928,252.00     1,861,866.00       40,900.00       191,964.00

5.  ค่าใช้สอย       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

8.  แผนงาน/โครงการ         627,000.00     1,061,000.00      160,000.00       188,417.00      389,457.00       520,286.00

9.  ค่าครุภัณฑ์       4,469,465.00     2,900,000.00

10.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     1,998,900.00

11. เงินอุดหนุน ข้ันพ้ืนฐาน ปวช.

      (ค่าจัดการเรียนการสอน)

     -  ค่าหนังสือเรียน       1,170,000.00       991,718.15

     -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน         488,700.00       453,600.00

     -  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา       362,298.15

        คุณภาพผู้เรียน

     -  ค่าอุปกรณ์การเรียน         269,100.00       553,330.00

12. เงินอุดหนุน ส่ิงประดิษฐ์,

     และอ่ืน ๆ

13.  รายจ่ายอ่ืน ๆ    6,412,658.19     8,025,073.00

รวมท้ังส้ิน     19,779,043.00    8,524,267.00   6,572,658.19   30,405,831.30     877,732.00      808,600.00

แหล่งข้อมูล  :  งานการเงิน

ยอดเงิน  รายได้สถานศึกษา                                  คงเหลือ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2559 = 5,306,050.05 บาท

ประมาณการรายรับ  จากเงินรายได้สถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 = 2,845,690.00 บาท

ประเภทรายจ่าย

      234,000.00      305,000.00

รายจ่ายจริง ปี 2559 รายจ่ายจริง ปี 2560

      3,078,900.00

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2559-2560

        555,750.00

หมายเหตุ

      5,382,985.00

      2,981,321.00

    2,959,948.00

    2,163,510.00

    5,129,720.00



 
 

ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาที่ครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน               
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเดิมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 
 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน และวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ        
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา นโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาที่การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 



 
 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ

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 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
 
 



 
 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งาน ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระของงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

ค าอธิบาย 

การศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 

ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบเท่ากับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

การค านวณ 

 
 

 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  = 
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น 

X ๑๐๐ 
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 



 
 

4.จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
6. ผลการดูแลแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

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 
ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 

1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

2. ผู้เรียนร้อยละ 60.00 - 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  
โดยได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 70.00 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 

4. ผู้เรียนร้อยละ 80.00 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในระดับภาค 

5. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อที่ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อที่ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อที่ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อที่ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

 
 
 



 
 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ  หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีกี่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบการอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 การประเมิน 

 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ
กับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

  

 การค านวณ 

 
 
 

  
 

การตรวจสอบข้อมูล 

 1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 3. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 

  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  = 
จ านวนผู้เรียนท่ีประสมความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

X ๑๐๐ จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 



 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 - 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 

 

 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

ค าอธิบาย 

สถานที่ศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด 

3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
ชุมชน หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
จังหวัด หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับประเทศ หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 

 
 
 
 



 
 

การประเมิน 

1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 

2. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 

3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 

 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีการสิ่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 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
การเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  

เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 

 

 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดย
มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ ปวช.  
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



 
 

ระดับ ปวส. 
 - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ของคะแนนเต็ม 

 - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

5. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไปครั้งแรก 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

ร้อยละ  = 
จ านวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

X ๑๐๐ จ านวนผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรยีนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 



 
 

การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

การค านวณ 

 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

3. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

4. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ค าอธิบาย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

 

ร้อยละ  = 
จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

X ๑๐๐ จ านวนผู้เรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 



 
 

การประเมิน 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

การค านวณ 

 
 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

6. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

หมายเหตุ 
1. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ  = 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา            

ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศกึษาที่ผ่านมา 



 
 

2. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการท างานหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ 

 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นใน        
ศตวรรษ ที ่21 

 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

 1. สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

 2. สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง 
     หลักสูตร 

 3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 4. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 

 5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

2. การมีส่วนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 

การค านวณ 

 

 
 
  
 

 การตรวจสอบข้อมูล 

 1. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 2. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  = 
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 

X ๑๐๐ 
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 



 
 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

การประเมิน 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์      
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย 

 
 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 
 

2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

การค านวณ 

 
 
 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 
 
 

ร้อยละ  = 
จ านวนครูผู้สอนทีจ่ัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน X ๑๐๐ 

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 



 
 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการ
เรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 

3.1 ครูผู้สอน 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

 
  3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

 ค าอธิบาย  
 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แห่ง
เรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

การประเมิน 

 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 

 3. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  

 การค านวณ 

 ก าหนดให้ 
  N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
  V = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
  W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
  X = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



 
 

  Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
   Z = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 
 

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

 

 การตรวจสอบข้อมูล 

 1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

 3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 

 4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 6. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์ประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 
  

 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ค าอธิบาย 

 ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ
รายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ันตั้งในในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 

 
  



 
 

 การประเมิน 

 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 

 3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 4. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 

 5. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
  

 การค านวณ 

 ก าหนดให้ 
 N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
 V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 W = จ านวนครูผู้สอนที่ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 

 X = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
 Z = จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
 

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

  
การตรวจสอบข้อมูล 

 1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
 2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
 4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
 6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 



 
 

 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 

 ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่ 
 

 การประเมิน 
 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
 3. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 4. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและและการพัฒนาวิชาชีพ 
 5. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร ่
 
 การค านวณ 
 ก าหนดให้ 

 N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
 V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
 W = จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
 X = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ ในการจัด                

       การเรียนการสอน 

 Y = จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 Z = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ        
       หรือเผยแพร่การเผยแพร่ 

 
 

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

 
 
 



 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้การยอมรับ หรือ

เผยแพร่ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมาศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญท่ีจะท าให้การบริหาร จัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

ค าอธิบาย  
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมใน
การจัดการสถานศึกษา 

 
 



 
 

การประเมิน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ค าอธิบาย 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศพเอการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

 

การประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 
 
 



 
 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 ค าอธิบาย 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

การประเมิน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
  2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 

ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.1 คัดเลือกผู้เรียน 
  3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
  3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
  3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
  4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



 
 

  5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 การตรวจสอบข้อมูล 
 1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1 1 ก าลังพัฒนา 

  

 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

อธิบาย 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาและ

ในประเทศและหรือต่างประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ที่สถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 



 
 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ

หรือต่างประเทศ 
2. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จ านวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4. จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 

 

 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ 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 
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 



 
 

 การประเมิน 

 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

 3. สถานที่ศึกษามีการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 

 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียน 
โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 

การตรวจสอบข้อมูล 

 1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการบริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 

 2. แผนการโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลาการและผู้เรียน 

 3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 

 4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 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 ก าลังพัฒนา 



 
 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง 

การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
 

 การประเมิน 

 1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 

  1.1 ระบบส่งก าลัง 

  1.2 ระบบควบคุม 

  1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

  1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 

 2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 

 3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

 5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
  

การตรวจสอบข้อมูล 

 1. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 

 2. ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 

 3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 

ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

 5. ระบบรักษาความปลอดภัย  
 

 เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 



 
 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 การประเมิน 

 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือสมุดอย่างต่อเนื่อง  
 2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา  ค้นคว้า ของครู
บุคลากร  ทางการศกึษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

 3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็น  ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด และระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

 4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 

 5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 

 การตรวจสอบข้อมูล 

 1. แผนงาน โรงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 

 2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

 3. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นควาด้วย
ตนเองเพียงพอ 

 4. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 5. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 

 6. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 7. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 
  

 เกณฑ์การประเมิน 

 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 



 
 

5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 

 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 การประเมิน 

 1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

 2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล 

 3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 

 4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

 5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

 การตรวจสอบข้อมูล 

 1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

 2. ผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บใช้ข้อมูล 

 3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา  

 4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

 5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

 เกณฑ์การประเมิน  
 น าผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

 

หมายเหตุ :  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อนาที) 
 



 
 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นสอน 

 สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 

 การประเมิน 

 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกันจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

  

 การค านวณ 

 
 

 

  

 
 การตรวจสอบข้อมูล 

 1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

  
 เกณฑ์การประเมิน 

น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นน าไป 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 ก าลังพัฒนา 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  = 

จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีม่ีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 

X ๑๐๐ 
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด         

ของสถานศึกษา 



ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

   

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา         
ทั้งภายใน และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
        หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการบรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
        วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ไว้ดังนี้ 
        “วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
        หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
        พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัด
ช่างปราจีนบุรี  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
        พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
        พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ 
        พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้ อย่าง          
มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
        หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



        วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

1. จัดการเรียนการสอนด้ านวิชาชีพ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย 
สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 

2. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพตรงตามสาขางาน 

4. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและ
ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

3. ส่ ง เสริมและพัฒนาอาชีพ ให้ แก่ผู้ เ รี ยน
ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได ้

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและยึด
หลักธรรมาภิบาล 

4. เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญก าลังใจ  

5. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการและการให้บริการ 

4. พัฒนางานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
เทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้ เ พ่ือจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 

1.     ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียน
มีการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์    
งานสร้างสรรค ์

2.     ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ต่าง ๆ 



ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

5. เสริมสร้างบุคลากร ผู้ เรียนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

2. ขับ เคลื่ อนการด า เนิ น งานสถานศึ กษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา 

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 

        วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนด
ทิศทางและแนวทางให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
 พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย 
สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
1.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย 

สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน มีจ านวน 4 กลยุทธ์ 
ดังนี้  

2.1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน  
2.1.1. เป้าประสงค์  

             ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
2.1.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิด ปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

   2. โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพ่ือโลกเรา 
  3. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดหลักปรัชญา 



  4. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 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. โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึกลดการทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย         
  25. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 
  26. โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน 
  27. โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม) 
  28. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
  29. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกกลางคัน/เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
  30. โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก 
  31. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ าปี 
  32. โครงการสวัสดิการพยาบาล 
  33. โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ าดื่ม 
  34. โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี 
  35. โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
  36. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
  37. โครงการอาชีวะอาสา 



  38. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix  It  Center) 
  39. โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
  40. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
  41. โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 
  42. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา 
  43. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
  44. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
  45. โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา 
  46. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  47. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด  
  48. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  49. โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
  50. โครงการมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2562 
  51. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
  52. โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอาคารสถานที่ 
  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 วันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
  68. โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
  69. โครงการ Christmas & Happy New Year 
  70. โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 
  71. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 



  72. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
  73. โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 
  74. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
  75. โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  76. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
  77. โครงการขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 
  78. โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไทยแลน 4.0 
  79. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้ 
  80. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
  81. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 
  82. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
  83. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ 
  84. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  85. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 2.1.3. ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
  2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.2. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  

 2.2.1. เป้าประสงค์  
  หลักสูตรมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.2.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ 
  4. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
  5. โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 2.2.3. ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
   2. ความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้องต่อหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ได้รับการ      
                              ปรับปรุงหรือพัฒนา 
  3. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ   

2.3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขางาน  
 2.3.1. เป้าประสงค์  

  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ มีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 



 2.3.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
  2. โครงการอาชีวะอาสา 
  3. โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
  4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
  5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  6. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
  7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
  8. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  9. โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน 
  10. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ 

  2.3.3. ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. จ านวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม 
 

2.4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 2.4.1. เป้าประสงค์  

  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 2.4.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  2. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ 
  3. โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4. โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์ 
  5. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 
  6. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
  7. โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 
  8. โครงการ  ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไทยแลน 4.0 
  9. โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  10. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
  11. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 2.4.3. ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
 
 
 



พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกคน 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้  

2.1. กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ  
 2.1.1. เป้าประสงค์  

  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ได้รับการบริการทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 2.1.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix  It  Center) 
  2. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 
  3. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

 2.1.3. ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร รายวิชาน าความรู้ไปประกอบอาชีพและ  
                     น าไปใช้ประโยชน์ 
  2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการฝึกอบรม 
 2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  

 2.2.1. เป้าประสงค์  
  หลักสูตรมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.2.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 
  2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
  3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  4. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
  5. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้ 
  6. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

 2.2.3. ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนสถานประกอบการทีมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพ 

2.3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
 2.3.1. เป้าประสงค์  

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
  



 2.3.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 
  2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix  It  Center) 
  3. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้ 
  4. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 
  5. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
  6. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ 
  7. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  8. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

 2.3.3. ตัวช้ีวัด  
  1. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
      หรือน าไปใช้ประโยชน์  
 

 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา 
 2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา มีจ านวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้  

 2.1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
2.1.1. เป้าประสงค์  

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ 
2.1.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 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. โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก ลดการทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  
  10. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 
  11. โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็รัก 



  12. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจ าปี 
  13. โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ าดื่ม 
  14. โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี 
  15. โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
  16. โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป 
  17. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง 
  18. โครงการ คู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร 
  19. โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี 
  20. โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 
  21. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  22. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  23. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ ภายในสถานศึกษา 
  24. โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทางวิชาการ 
  25. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
  26. โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์ 
  27. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 
  28. โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันส าคัญ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
  29. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  30. โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 
  31. โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  32. โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  33. โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  34. โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  35. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
  36. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
  37. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ 
  38. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   39. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 2.1.3. ตัวช้ีวัด  
  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. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
  3. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
  4. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  5. โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้ 
  6. โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  7. โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 2.2.3. ตัวช้ีวัด  
  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. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  6. โครงการ  โครงการพัฒนาระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
  7. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  8. โครงการ  ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไทยแลน 4.0 

 2.3.3. ตัวช้ีวัด  
  1. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการ 
  2. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีทีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4. กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญก าลังใจ  
 2.4.1. เป้าประสงค์  

  1. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจและปฏิบัติงานให้สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  
     และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 2.4.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการสวัสดิการพยาบาล 



  2. โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ าดื่ม 
  3. โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี 
  4. โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 

 2.4.3. ตัวช้ีวัด  
  1. บุคลากรมีขวัญก าลังใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถเกิดเจตคติที่ดีต่อ 
      สถานศึกษา 

2.5. กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ  
 2.5.1. เป้าประสงค์  

  ระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล 

 2.5.2. แผนงาน โครงการ  
  1. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
  2. โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป 
  3. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง 
  4. โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  5. โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  6. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  7. โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 

 2.5.3. ตัวช้ีวัด  
  1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
  2. จ านวนฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้  
                              อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีองค์ความรู้เรื่องงานวิจัย 
         สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
  1.2  เพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อจัด

การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  



 
 2.1.1. เป้าประสงค์  

  เพ่ิมมูลค่า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ 
 2.1.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
  2. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  3. โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 
  4. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
  5. โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  6. โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  7. โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
  8. โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 2.1.3. ตัวช้ีวัด  
  1.  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา     
  2. จ านวนโครงการ 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. โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 2.2.3. ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา 
  2. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง  
      เครือข่ายกับสถานศึกษา 
 

พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของ
การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



 
2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้อย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
2.1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชู

บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
 2.1.1. เป้าประสงค์  

  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมขึ้น 
 2.1.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญา 
                  เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
  4. โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู 
  5. โครงการวันศุกร์พบธรรม 
  6. โครงการช่อสะอาด 
  7. โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา  
  8. โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา 
  9. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  10. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  11. โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันส าคัญ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

 2.1.3. ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
      และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2. กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาคณุธรรมอาชีวศึกษา  
 2.2.1. เป้าประสงค์  

  สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ  
 2.2.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการวันศุกร์พบธรรม 
  2. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม  
  3. โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

 2.2.3. ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงงานมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมขึ้น 



 
2.3. กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3.1. เป้าประสงค์  

  เป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่นได้ 
 2.3.2. แผนงาน โครงการ  

  1. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม  
  2. โครงการบริการวิชาชีพ 
  3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบยั่งยืน 

 2.3.3. ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 



3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

 พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้อง ถิ่น       
และตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศกึษามีสมรรถนะตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
คิดใหม่  ท าใหม่  พัฒนาจิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ  
แนวทางการปฏิบัติตน  กฎระเบียบ  และระบบ
การเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม  และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้
และทักษะชีวิตที่ดีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจมี
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่จ านวน 200 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรัก สามัคคี
กันในหมู่คณะและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ได ้
  2.2 นักเรียน นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 
  2.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้ 
  2.4 นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนา
จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
   2.5 นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ เข้ าร่ วม
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา 
 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ แนว
ทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบ
การเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ 
ปฏิบั ติตนให้ เหมาะสม และเป็นผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม คิดใหม่  ท าใหม่  
พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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2 โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้
เพ่ือโลกเรา 

1. เพ่ือสร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และ
คุณค่าของครู และเจ้าหน้าที่จากการท าความดี
เพ่ือแผ่นดิน 
2. เพ่ือสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา และมีจิตอาสาและประยุกต์ใช้วิชาชีพ
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และ
คุณค่าของครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียน 
นักศึกษา จากการท าความดีเพ่ือแผ่นดิน 
   2.2 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการท าคุณประโยชน์ให้กับ
วิทยาลัยสังคมและชุมชนเพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ รับการฝึกอบรมวินั ยทาง
ร่างกาย จิตใจ และเกิดคุณธรรมในจิตส านึก 

1. มี ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมปลูกต้น ไม้    
ร้อยละ 70  

3 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตาม
แนวคิดหลักปรัชญา 

1. เพ่ือจัดค่ายให้ลูกเสือได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมน าความรู้ 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
สร้ างความสมานฉั นท์  สั นติ ภ าพรั กษา
สิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม จ านวน 150 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 ลูกเสือมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
  2.2 จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการเข้า
ค่ายลูกเสือ 
 

1. ลูกเสือสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าค่ายไปใช้ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ลูกเสือเกิดความตระหนักในความส าคัญ
ในการเข้าค่ายลูกเสือและเห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของวิทยาลัยฯ และสังคมอย่างเคร่งครัดและตรง
ต่อเวลา 

  2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ของสถานที่เข้าค่ายลูกเสือประพฤติปฏิบัติ
ตนได้ตามกฎระเบียบที่ค่ายก าหนด 

4 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา    
มีความสมัครสมาน  สามัคคี 
3. เพ่ื อปลู กฝั งอุปนิ สั ยบุ คลากร นั กเรี ยน 
นั ก ศึ ก ษ า เกิ ด ค ว าม รั ก ช าติ  ศ าส น า 
พระมหากษัตริย์ 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวน 54 คน 
  1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 
300 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
  2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
  2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ 
จัดขึ้น 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
 

5 โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู   5.1 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500  คน 

1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 
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  5.2  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
ท าบุญร่วมกัน 
  5.3  เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ  เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา 
  5.4  เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา  
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  5.5  เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทยและ
วันส าคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 

2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งถึงความ 
สามัคคีของผู้ร่วมสถานศึกษา 
  2.2 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

6 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมใจ
เป็นหนึ่งเดียว 

1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์   ความรัก  
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว 
และเพ่ือน 
2. เพ่ื อส่ งเสริมให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีความ
สมัครสมาน  สามัคคี  
4. เพ่ือส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา 
 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ   
  1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 500 
คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  
ความรัก  ความเข้าใจ  ความสมัครสมาน  
สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว  
เพ่ือน ทางด้านกีฬา 
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 2.3 นักเรียน นักศึกษามีสายสัมพันธ์  
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
และเพ่ือน 

1. นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มี
ความสามัคค ี
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและ
ทักษะด้านกีฬา 
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
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 2.4 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านการกีฬา  

7 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์   ความรัก  
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว 
และเพ่ือน 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการ
กีฬา 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยา    
เสพติด 
 
 

1. เชิงปริมาณ   
 1.1 นักเรียน นักศึกษาใหมจ่ านวน   ๕๐๐ 
คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  
ความรัก  ความเข้าใจ  ความสมัครสมาน  
สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว  
เพ่ือน ทางด้านกีฬา 
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 2.3 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านการกีฬา  

1. นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี 
สามารถอยู่ ร่ วมกั บผู้ อ่ื นได้ อย่ างมี
ความสุข 
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและ
ทักษะด้านกีฬา 
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
4. นักเรียน นักศึกษา รู้แพ้รูชนะรู้จักการ
ให้อภัย 
 

8 โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด 1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความ
เข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพ่ือน 
ด้วยกีฬา 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการ
กีฬา 
3. เพ่ือกระตุ้นความส าคัญในตัวของวัยรุ่นที่มีต่อ 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐๐   
คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา

1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
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ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ 
 

ครอบครัว  เพ่ือน ทางด้านกีฬา 
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

9 โครงการลานดนตรีต้านภัยยา  
เสพติด 

1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก ความ
เข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว เพ่ือน 
ดนตรีและกีฬา 
2. เพ่ื อเป็นแนวทางการใช้ เวลาว่างให้ เป็ น
ประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด 
3. เพ่ือกระตุ้นความส าคัญในตัวของวัยรุ่นที่มีต่อ 
ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ 
ความรัก  ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา 
ครอบครัว  เพื่อนและทางด้านดนตร ี
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

1. สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษา
ลดลง 
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถ   
และทักษะด้านดนตรี 
 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
องค์การนักเรียน นักศึกษา 

1. เพ่ือรองรับโครงการและกิจกรรมชมรมที่
นักศึกษาจัดขึ้น 
2. เพ่ือกิจกรรมองค์การนักศึกษาด าเนินไปโดย
นักศึกษา 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 โครงการที่ เกิดจากคณะกรรมการ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ 
 2.2 มีนั กศึกษาวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ 
 

1. นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 
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11 โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning 
Day 

   5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน 
นักศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส ให้มีคุณภาพ 
 5.2 เพ่ื อสร้ างสรรค์ การมี ส่ วนร่ วมท า
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 ครู และเจ้าหน้าที ่จ านวน 59 คน 
 1.2 นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน   
500  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมท า
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัยฯ 
 2.2 วิทยาลัยฯ มีความสะอาด สวยงาม 
เป็นระบบ 

1. ได้ รั บความร่ วมมื อจากนั กเรี ยน  
นักศึกษาที่ช่วยกันดูแลและท าความ
สะอาดวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี 
2. วิทยาลัยฯ มีความสะอาดน่าอยู่ 
 

12 โครงการส่ งเสริ มการเข้ าร่ วม
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/
ชาติ 

5.1 เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน 
สามัคคี 
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือกล้าแสดงออก   
5.4  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 ลูกเสือวิสามัญ จ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
   2.3 ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก 
   2.4 ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

1. มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70  
2. ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
4. ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก 
5. ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ ไขปัญหา    
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 

13 โครงการลูกเสือบริการ 5.1 เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 
120 คน 

1. เกิดการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
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5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน 
สามัคคี 
5.3 เพ่ื อส่ งเสริ มให้ ลู ก เสื อ เกิ ดจิ ตอาสา          
จิตบริการ    
5.4 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
5.5 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
 
 

2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ื อเป็ นการสร้ างสายสั มพั นธ์     
ความรัก  ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัคร
สมาน สามัคค ี
   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา จิต
บริการ    
   2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
   2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  

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

14 โครงการวันศุกร์พบธรรม 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพและได้พัฒนาทางด้าน
จิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
สามารถเข้ าร่ วมสวดมนต์ ไห ว้ พ ระ          
เพ่ือตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความส าคัญของศาสนา  
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
น าความรู้ที่ได้รับจากการสวดมนต์ ไปใช้ใน
การเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ 

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระ 
โครงการวันศุกร์พบธรรม  
2. นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลการ 
สามารถน าความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างด ี
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15 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรม 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่ าแห่ งคุณธรรมความดี อย่ างเป็ น
ธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ
ในการท าความดี  
2. เพ่ื อให้ ผู้ บริหาร ครู  และนั กเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
ความต่อเนื่อง 
 
   
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 500 
คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ 
และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้า
ความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม  
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย  
3. มี พฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ด้ าน
คุณธรรมในวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
4. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรับผิ ดชอบจากผู้ เกี่ ยวข้ องใน
วิทยาลัย 
5. มอีงค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ 
และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน  
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
 

16 โครงการประชุมวิชาการองค์การ 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในงานที่ท า 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
เข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัคร
สมาน  สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 15 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในงานที่ท า 
2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
3. นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน  
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 
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4. เพ่ือส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
5. เพ่ือให้สามารถจัดล าดับและรับรองความมี
มาตรฐานของการด าเนินงานและขององค์การนัก
วิชาชีพฯ  
6. เพ่ื อให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อวท.)  
7. เพ่ือเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่มี
ผลงานดีเด่น 
8. เพ่ือสรรหาคณะท างานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

   2.2 เพ่ือเชิดชู เกียรติหน่วยมาตรฐาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น 
   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความสมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะรู้จัก
การท างานเป็นทีม 
   2.4 เพ่ือส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน
ที่รับผิดชอบ 
   2.5 เพ่ื อ ให้ ค าแ น ะน า  ป รั บ ป รุ ง 
พัฒนาการด าเนินงานขององค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)   

4. นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปั ญ หาต่ างๆ ในการด าเนิ น งานที่
รับผิดชอบ 
5. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น 
 

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1. เพ่ื อให้ ครู  บุ คลากร  นั กศึ กษามี ความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
2. เพ่ื อให้ครู  บุ คลากร  นั กศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 
3. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่
ดีในการอนุรักษพั์นธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 
   

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ื อให้ ครู  บุ คลากร  นั ก เรี ยน 
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของพันธุกรรมพืช   
 

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืช 
3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่สืบไป 
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    2.2 เพ่ือให้ครูบุคลากร นักศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 
   2.3 เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้
คงอยู่สืบไป  

 

18 โครงการทัศนศึกษางาน นักศึกษา
องค์การ 

1. เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพฯ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ 
4. เพื่ อให้สามารถจัดล าดับ รับรองความมี
มาตรฐานของการด าเนินงานและขององค์การนัก
วิชาชีพฯ  
5. เพ่ื อให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.)  
6. เพ่ือสรรหาคณะท างานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 15  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจั ด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
   2.2 เพ่ื อให้นั กเรียน นักศึกษา ได้ รับ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
   2.3 เพ่ื อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา  รั บ
ประสบการณ์ ตรงจากการศึกษาดู งาน
ต้นแบบ 
    2.4 เพ่ือให้สามารถจัดล าดับ และรับรอง
ความมีมาตรฐานของการด าเนินงาน และ
ขององค์การนักวิชาชีพฯ  

1. นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จาก
การเรียนรู้ และวิทยาการใหม่ๆ 
3. นักเรียน นักศึกษา  รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ 
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดล าดับ 
และรับรองความมีมาตรฐานของการ
ด าเนินงาน และขององค์การนักวิชาชีพฯ  
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19 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be 
Number One 

1. เพื่ อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึง
อันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท 
2. เพ่ื อสนั บสนุ นนโยบายของส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารณรงค์และ
ป้องกันสารเสพติด 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ติดสารเสพติด 
ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  ๕๐๐ คน 
   1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ จ านวน 54 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 นั กเรียน นั กศึกษา มี สุขภาพที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

1. การระบาดของสารเสพติด สื่อลามก 
การพนั นและการทะเลาะวิ วาทใน
วิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและหมดไป 
2. ให้ นั ก เรี ยน นั กศึ กษา มองเห็ น
อันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพติด
อีกต่อไป 
3. นักเรียน นักศึกษา ผู้ตกเป็นทาสสาร
เสพติด เกิดก าลังใจกล้าแข็ง สามารถเลิก
สารเสพติดได ้

20 โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข 
(Happiness Collage) 

1. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้น
บุ คลากร นั กเรียน นั กศึกษาและผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้เกิดการ
เรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดีงามอันเกิด
จากสภาวะแวดล้อมภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม 
2. สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมน าความรู้
และน าไปสู่ประโยชน์สุขในการด าเนินชีวิตทั้งใน
ระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จ านวน 
54 คน 
   1.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
   2.2 สถานศึกษามีบรรยากาศแห่งความสุข 
ทั้ งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน
นักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเต็ม
ความสามารถเกิ ดคุณภาพและสร้ าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 
 

1. มีบรรยากาศในการท างานที่ด ี
2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
3. องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดี 
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21 โครงการธนาคารขยะ 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียน
ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
4. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การ
ปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 
7. เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
8. เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ื อให้ โรงเรี ยนมี ความสะอาด 
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   2.2 เพ่ื อนั กเรี ยนและบุ คลากรของ
โรงเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน 
 

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 
3. กลุ่ มเป้ าหมายมีความรู้ เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารีไซเคิล
ได ้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
บอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
ได ้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่ มเป้ าหมาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
6. ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7. ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานได้ 
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22 โครงการช่อสะอาด 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ 
ไม่ทุจริต 
2. เพ่ือให้ความรู้ และบทลงโทษของการทุจริต  
3. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
ของผลกระทบจากการทุจริต 
4. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ื อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
สังคม 
   2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม  
    2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และลด
ปัญหาการทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม  

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกเรื่องการ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของ
ผลการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น 
3. กลุ่มเป้ าหมายรับรู้ถึ งปัญหา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง 
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้ 
น ามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมที่ดี
ต่อไป  
 

23 โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม 
วันดินโลก 

1. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษามี
ความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรดิน  
2. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
ดิน 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
มีความตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน 

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนั กถึ งความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช  
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึ งคุณ สมบั ติ ต่ าง และรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
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3. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน 
 

   2.2 เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่างและรู้จักการใช้
ประโยชน์จากดิน 
   2.3 เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
เกิดจิตส านึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน  

3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่สืบไป 
 

24 โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก 
ลดการทิ้ งขยะทั้ งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกลดการทิ้งขยะทั้งภายใน
ภายนอกวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การ
ปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
5. เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ื อให้ โรงเรี ยนมี ความสะอาด   
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ด ี
   2.2 เพ่ื อนั กเรี ยนและบุ คลากรของ
โรงเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน  

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 
3. กลุ่ มเป้ าหมายมีความรู้ เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารีไซเคิล
ได ้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
บอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
ได ้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่ มเป้ าหมาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 



3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

 พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น       
และตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
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1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
คิดใหม่ ท าใหม่ พัฒนาจิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ  
แนวทางการปฏิบัติตน  กฎระเบียบ  และระบบ
การเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม  และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้
และทักษะชีวิตที่ดีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
4. เพ่ือให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจมี
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่จ านวน 200 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรัก สามัคคี
กันในหมู่คณะและด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมได ้
  2.2 นักเรียน นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 
  2.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้ 
  2.4 นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนา
จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
   2.5 นักเรียน นักศึกษา ได้ เข้ าร่ วม
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษา 
 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ แนว
ทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และ
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้ เหมาะสม และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่  
พัฒนาจิตตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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2 โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้
เพ่ือโลกเรา 

1. เพ่ือสร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ และ
คุณค่าของครู และเจ้าหน้าที่จากการท าความดี
เพ่ือแผ่นดิน 
2. เพ่ือสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์
ให้กับสังคมและชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา และมีจิตอาสาและประยุกต์ใช้
วิชาชีพไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สร้างทักษะชีวิต ความภาคภูมิใจ 
และคุณค่าของครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษา จากการท าความดีเพ่ือแผ่นดิน 
   2.2 ครู  เจ้ าหน้ าที่  และนั กเรี ยน 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าคุณประโยชน์
ให้กับวิทยาลัยสังคมและชุมชนเพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกอบรมวินัย
ทางร่างกาย จิตใจ และเกิดคุณธรรมใน
จิตส านึก 

1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้     
ร้อยละ 70  

3 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
ตามแนวคิดหลักปรัชญา 

1. เพ่ือจัดค่ายให้ลูกเสือได้ เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จัก
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมน าความรู้ 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วม จ านวน 150 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 ลูกเสือมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 

1. ลูกเสือสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้ าค่ ายไปใช้ ด าเนิ นกิ จกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ลู ก เสื อ เกิ ดความตระหนั กใน
ความส าคัญในการเข้าค่ายลูกเสือและ
เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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สร้ างความสมานฉั นท์  สั นติ ภาพรั กษา
สิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย 
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ และสังคมอย่าง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา 

  2.2 จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการเข้า
ค่ายลูกเสือ 
  2. 3 ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เข้าค่ายลูกเสือ
ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามกฎระเบียบที่
ค่ายก าหนด 

 

4 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา    
มีความสมัครสมาน  สามัคคี 
3. เพ่ือปลูกฝั งอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน 
นั กศึ กษา  เ กิ ดคว ามรั กชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี  จ านวน 54 คน 
  1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 
300 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
  2.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
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  2.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัย
ฯ จัดขึ้น 

5 โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้
ครู 

  5.1 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
 
  5.2  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
ท าบุญร่วมกัน 
  5.3  เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ  เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา 
  5.4  เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา  
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  5.5  เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทย
และวันส าคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งถึงความ 
สามัคคีของผู้ร่วมสถานศึกษา 
  2.2 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 
 

6 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในรวม
ใจเป็นหนึ่งเดียว 

1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว 
และเพ่ือน 
2. เพ่ือส่ งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา 

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

1. นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ 
มีความสามัคค ี
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถ
และทักษะด้านกีฬา 
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
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3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีความ
สมัครสมาน  สามัคคี  
4. เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา 
 
 
 
 

สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว  
เพ่ือน ทางด้านกีฬา 
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 2.3 นักเรียน นักศึกษามีสายสัมพันธ์  
ความรั ก ความเข้ า ใจ ในวั ยรุ่ นกั บ
สถานศึกษาและเพ่ือน 
 2.4 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านการกีฬา  

 

7 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว 
และเพ่ือน 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
การกีฬา 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยา    
เสพติด 
 

1. เชิงปริมาณ   
 1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่จ านวน   
๕๐๐ คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  
ความรัก  ความเข้าใจ  ความสมัครสมาน  
สามัคคีในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว  
เพ่ือน ทางด้านกีฬา 
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

1. นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี 
สามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ างมี
ความสุข 
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถ
และทักษะด้านกีฬา 
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
4. นักเรียน นักศึกษา รู้แพ้รูชนะรู้จัก
การให้อภัย 
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  2.3 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านการกีฬา  

8 โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด 

1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก 
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว 
เพ่ือน ด้วยกีฬา 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
การกีฬา 
3. เพ่ือกระตุ้นความส าคัญในตัวของวัยรุ่นที่มี
ต่ อ ครอบครั ว สถานศึ กษา สั งคมและ
ประเทศชาติ 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐๐   คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์  
ความรัก ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา
ครอบครัว  เพ่ือน ทางด้านกีฬา 
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

1. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
 

9 โครงการลานดนตรีต้านภัยยา  
เสพติด 

1. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก 
ความเข้าใจในวัยรุ่นกับสถานศึกษา ครอบครัว 
เพ่ือน ดนตรีและกีฬา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด 
3. เพ่ือกระตุ้นความส าคัญในตัวของวัยรุ่นที่มี
ต่ อ ครอบครั ว สถานศึ กษา สั งคมและ
ประเทศชาติ 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500  
คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียน นักศึกษาสร้างสายสัมพันธ์ 
ความรั ก   ความเข้ า ใจในวั ยรุ่ นกั บ

1. สถิติการติดยาเสพติดในสถานศึกษา
ลดลง 
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามารถ   
และทักษะด้านดนตรี 
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 สถานศึกษา ครอบครัว  เพื่อนและทางด้าน
ดนตร ี
 2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
องค์การนักเรียน นักศึกษา 

1. เพ่ือรองรับโครงการและกิจกรรมชมรมที่
นักศึกษาจัดขึ้น 
2. เพ่ือกิจกรรมองค์การนักศึกษาด าเนินไปโดย
นักศึกษา 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 โครงการที่ เกิดจากคณะกรรมการ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ 
 2.2 มีนั กศึกษาวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ 
 

1.  นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 

11 โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning 
Day 

   5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส ให้มีคุณภาพ 
 5.2 เพ่ือสร้ างสรรค์การมีส่ วนร่ วมท า
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัย ฯ 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 ครู และเจ้าหน้าที ่จ านวน 59 คน 
 1.2 นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน   
500  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมท า
คุณประโยชน์ ให้กับวิทยาลัยฯ 

1. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน  
นักศึกษาที่ช่วยกันดูแลและท าความ
สะอาดวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี 
2. วิทยาลัยฯ มีความสะอาดน่าอยู่ 
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 2.2 วิทยาลัยฯ มีความสะอาด สวยงาม 
เป็นระบบ 

12 โครงการส่ งเสริมการเข้ าร่ วม
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับภาค/
ชาติ 

5.1 เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัคร
สมาน สามัคคี 
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือกล้าแสดงออก   
5.4  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 

1. เชิงปริมาณ 
 1.1 ลูกเสือวิสามัญ จ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
   2.3 ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก 
   2.4 ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

1. มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70  
2. ลูกเสือฯ ทุกนายได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ลูกเสือฯ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
4. ลูกเสือฯ มีความกล้าแสดงออก 
5. ลูกเสือฯ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหา    
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 

13 โครงการลูกเสือบริการ 5.1 เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก  
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน 
สามัคคี 
5.3 เพ่ือส่ งเสริมให้ ลูกเสื อเกิดจิตอาสา             
จิตบริการ    
5.4 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 
120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือเป็นการสร้ างสายสัมพันธ์      
ความรัก  ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความ
สมัครสมาน สามัคค ี

1. เกิดการสร้างสายสัมพันธ์  ความรัก  
ความผูกพันในหมู่ลูกเสือ 
 
2. ลูกเสือเกิดความสมัครสมาน สามัคคี 
3. ลูกเสือมจีิตอาสา จิตบริการ    
4. ลูกเสือ รู้จักร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น 
5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น 
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5.5 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
 
 

   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดจิตอาสา 
จิตบริการ    
   2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ รู้จักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
   2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  

 

14 โครงการวันศุกร์พบธรรม 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพและได้พัฒนาทางด้าน
จิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการ
สามารถเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เพ่ือ
ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความส าคัญของศาสนา  
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
น าความรู้ที่ได้รับจากการสวดมนต์ ไปใช้ใน
การเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได ้

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระ 
โครงการวันศุกร์พบธรรม  
2. นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลการ 
สามารถน าความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างด ี
 
 

15 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรม 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 500 
คน 
2. เชิงคุณภาพ 

1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม  
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย  
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ธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และ
ภูมิใจในการท าความดี  
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้า
งานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง 
 
   
 

   2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจ 
และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้า
ความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

3. มีพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ด้ าน
คุณธรรมในวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
4. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรับผิดชอบจากผู้ เกี่ยวข้องใน
วิทยาลัย 
5. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม
ฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน  
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 

16 โครงการประชุมวิชาการองค์การ 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในงานที่ท า 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
เข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความ
สมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างาน
เป็นทีม 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 
15 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใน คุ ณ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพฯ 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในงานที่ท า 
2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
3. นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมาน  
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 
4. นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่ างๆ ในการด าเนิ นงานที่
รับผิดชอบ 
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4. เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักร่วมกัน
แก้ ไขปัญหาต่ างๆ ในการด าเนินงานที่
รับผิดชอบ 
5. เพ่ือให้สามารถจัดล าดับและรับรองความมี
มาตรฐานของการด าเนินงานและขององค์การ
นักวิชาชีพฯ  
6. เพ่ือให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย(อวท.)  
7. เพ่ือเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่มี
ผลงานดีเด่น 
8. เพ่ือสรรหาคณะท างานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

   2.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น 
   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความสมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะรู้จัก
การท างานเป็นทีม 
   2.4 เพ่ือส่งให้นักเรียน นักศึกษา รู้จัก
ร่ วมกั นแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ในการ
ด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
   2.5 เ พ่ื อให้ ค าแนะน า  ปรั บปรุ ง 
พัฒนาการด าเนินงานขององค์การนัก
วิ ชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย 
(อวท.)   

5. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ที่มีผลงานดีเด่น 
 

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1. เพ่ือให้ครู  บุคลากร  นักศึกษามีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
2. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึ งคุณสมบั ติ ต่ าง และรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษาเกิดจิตส านึก
ที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 
   
 

   2.1 เพ่ือให้ครู  บุ คลากร  นั กเรียน 
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของพันธุกรรมพืช   
   2.2 เพ่ือให้ครูบุคลากร นักศึกษาทราบ
ถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืช 
   2.3 เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่สืบไป 
 
  

3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่สืบไป 
 

18 โครงการทัศนศึกษางาน นักศึกษา
องค์การ 

1. เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพฯ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 15  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจใน
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
   2.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 

1. นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพฯ 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จาก
การเรียนรู้ และวิทยาการใหม่ๆ 
3. นักเรียน นักศึกษา  รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงานต้นแบบ 
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดล าดับ 
และรับรองความมีมาตรฐานของการ
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4. เพ่ือให้สามารถจัดล าดับ รับรองความมี
มาตรฐานของการด าเนินงานและขององค์การ
นักวิชาชีพฯ  
5. เพ่ือให้ค าแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.)  
6. เพ่ือสรรหาคณะท างานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

   2.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
ต้นแบบ 
    2.4 เพ่ือให้สามารถจัดล าดับ และ
รับรองความมีมาตรฐานของการด าเนินงาน 
และขององค์การนักวิชาชีพฯ  

ด าเนินงาน และขององค์การนักวิชาชีพ
ฯ  
 

19 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be 
Number One 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึง
อันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท 
2. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารณรงค์และ
ป้องกันสารเสพติด 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ติดสารเสพติด 
ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน  ๕๐๐ 
คน 
   1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ จ านวน 54 
คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

1. การระบาดของสารเสพติด สื่อลามก 
การพนันและการทะเลาะวิวาทใน
วิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและหมดไป 
2. ให้นักเรี ยน นักศึกษา มองเห็น
อันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพ
ติดอีกต่อไป 
3. นักเรียน นักศึกษา ผู้ตกเป็นทาสสาร
เสพติด เกิดก าลังใจกล้าแข็ง สามารถ
เลิกสารเสพติดได ้

20 โครงการสถานศึกษาแห่งความสุข 
(Happiness Collage) 

1. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้น
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้เกิดการ

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จ านวน 
54 คน 

1. มีบรรยากาศในการท างานที่ด ี
2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
3. องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดี 
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เรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดีงามอันเกิด
จากสภาวะแวดล้อมภายใต้สถานศึกษา
คุณธรรม 
2. สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมน าความรู้
และน าไปสู่ประโยชน์สุขในการด าเนินชีวิตทั้ง
ในระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
 

   1.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
   2.2 สถานศึกษามีบรรยากาศแห่ ง
ความสุข ทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และ
นักเรียนนักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันท างาน
อย่างเต็มความสามารถเกิดคุณภาพและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
 

 
 

21 โครงการธนาคารขยะ 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียน
ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
4. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การ
ปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้ โรงเรียนมีความสะอาด 
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   2.2 เพ่ือนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน 

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารี
ไซเคิลได ้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
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7. เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
8. เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 

 บอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
ได ้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
6. ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7. ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
ได ้

22 โครงการช่อสะอาด 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ 
ไม่ทุจริต 
2. เพ่ือให้ความรู้ และบทลงโทษของการทุจริต  
3. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
ของผลกระทบจากการทุจริต 
4. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้นั กเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
สังคม 

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกเรื่องการ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของ
ผลการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น 
3. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง 
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    2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม  
    2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ลดปัญหาการทุจริต และการฉ้อโกง ใน
สังคม  

4. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้ 
น ามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมที่ดี
ต่อไป  
 

23 โครงการ (Wold soil Day) ๕ ธันวาคม 
วันดินโลก 

1. เพื่อให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษามี
ความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรดิน  
2. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่ าง และรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากดิน 
 
3. เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
มีความตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน 
   2.2 เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่างและรู้จักการใช้
ประโยชน์จากดิน 
   2.3 เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา
เกิดจิตส านึกท่ีดีในการพัฒนาทรัพยากร
ดิน  

1. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนักถึ งความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช  
2. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทราบ
ถึงคุณสมบัติ ต่ าง และรู้ จั กการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
 
3. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้คงอยู่สืบไป 
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24 โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก 
ลดการทิ้ งขยะทั้ งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกลดการทิ้งขยะทั้งภายใน
ภายนอกวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา
เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การ
ปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
5. เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เพ่ือให้ โรงเรียนมีความสะอาด   
บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   2.2 เพ่ือนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ลดปริมาณขยะของโรงเรียน ชุมชน  

1. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารี
ไซเคิลได ้
4. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
บอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
ได ้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
6. ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7. ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถ



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
ได ้

25 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 1. เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทของครูที่ปรึกษา 
2. เพ่ือครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
3. เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและ
ทักษะต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา  
4. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทางเรื่อง
การปรับตัวในการด าเนินชีวิตในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นสุข   
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ครูที่ปรึกษาทุกคนของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน ๓๕ คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 เ พ่ือสร้ างความรู้  ความเข้ าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา 
   2.2 เพ่ือครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที ่
   2.3 เพ่ือให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิ คและทั กษะต่ างๆ ในการให้
ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา  
   2.4 เ พ่ื อให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาได้ มี
แนวทางเรื่องการปรับตัวในการด าเนินชีวิต
ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นสุข   

1. เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอัน
ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและครูที่
ปรึกษา 
2. ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้ 
 

26 โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน 
นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน 

1. เพ่ือจัดท าคู่มือครูที่ปรึกษา 
2. เพ่ือครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คู่มือครูที่ปรึกษาจ านวน 50 เล่ม 
2. เชิงคุณภาพ 

1. ครูที่ปรึกษามีคู่มือในการปฏิบัติ
หน้าที ่
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3. เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามีความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   2.1ครู ที่ ปรึ กษาปฏิบั ติ หน้ าที่ ตาม
บทบาทต่อนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2. ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้ 
 

27 โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา 
(โฮมรูม) 

1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษาได้
มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันและได้ดูแลนักเรียน
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ
พัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็น
คนดี  
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน      
716  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  547  คน 
   2.2 นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จ านวน  169  คน 

1. นักเรียนนักศึกษากล้าขอค าปรึกษา
จากครูที่ปรึกษามากขึ้น 
2. นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้ 
 

28 โครงการประชุมผู้ปกครอง 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้
ทราบแนวทางการปฏิบัติงานกฎระเบียบและ
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ท า
ความรู้จักกับผู้บริหารบุคลากรหน่วยงานของ
วิทยาลัยฯ ที่ต้องติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือ
ในระยะแรก 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี จ านวน 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 นักเรียน นักศึกษามี โอกาสได้
ปรับตัวก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน 

1. นักเรียน นักศึกษามีการเตรียมตัว
เตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียน
การสอน 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อและ
ใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงาน
ของวิทยาลัยฯอย่างถูกต้อง 
3. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ได้ 
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3. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบ
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักศึกษาใน
ความปกครอง 
 
 
 

   2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ รับทราบ
กฎระเบียบและการขอใช้บริการจาก
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง
และถูกขั้นตอน 
   2.3 ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของ
วิทยาลัยฯ และช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษา
ได้เรียนจนประสบความส าเร็จได้ 

4. ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบของ
วิทยาลั ยฯ และช่ วยดูแลนักเรี ยน
นักศึกษาในความปกครองได้ 
 

29 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การออกกกลางคัน/เยี่ ยมบ้าน
นักเรียนนักศึกษา 

1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ 
นักศึกษาและผู้ปกครอง 
2. เพ่ือศึกษาความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตใน
สภาพจริง ของนักศึกษา  
3. เพื่อการจัดท าแฟ้มประวัติและฐานข้อมูล
ของผู้เรียนทุกระดับชั้นปี 
4. เพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือทราบปัญหาความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของ
นักเรียนนักศึกษา น ามาแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมได้อย่างถูกวิธี 
6. ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด  จ านวน  
๗๑๖ คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ 
มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   2.2 ผู้เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วย
แก้ไข ท าให้ปัญหาในด้านต่างๆ ของ
นักศึกษาน้อยลง 
   2.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน 
 

1. นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยฯ 
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
2. ปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษา
ลดลง 
3. ทราบข้อมูลความเป็นอยู่ของนักเรียน 
นักศึกษา 
4. ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่าง
เรียน 
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30 โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียน
ใครใครก็รัก 

1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและก าลังใจ
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่
ประจักษ์ 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ    
“ครูดีในดวงใจ”  
4. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ท า
ความดี 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี จ านวน 35 คน 
    1. 2 นั ก เ รี ย นนั กศึ กษ าทั้ ง หมด 
จ านวน 700 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  ได้ รับการคัด เลือกจาก
นักเรียน นักศึกษา   
   2. 2 นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 
600 คน 
   2. 3 นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 100 คน 

1. ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 
 

31 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
นักศึกษาประจ าปี 

1. เพ่ือจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี   
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการ
ดูแลสุขภาพที่ดีและทั่วถึง 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 550 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน 
2. ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน 
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3. เ พ่ือให้นั กเรี ยน นักศึกษา มีสุ ขภาพ
พลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

   2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสุขภาพ    
ที่ด ี
   2.2 เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดจากโรคภัย
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

32 โครงการสวัสดิการพยาบาล 1. เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้ เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ
นักเรียนนักศึกษา  
2. เพ่ือให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
  
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 คณะผู้ บริ หาร ครู  เจ้ าหน้ าที่  
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 550 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับบริการอย่าง
เพียงพอ 
   2.2 มี เวชภัณฑ์ที่ มี คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1. มีเวชภัณฑ์พยาบาลเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
2. คณะผู้บริหาร  ครู   เจ้ าหน้ าที่    
นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกใน
การใช้บริการ 
 

33 โครงการสวัสดิการโรงอาหาร
ร้านค้าและน้ าดื่ม 

1. เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด 
ปลอดภัย 
2. เพ่ือเป็นการซ่อมบ ารุง และตรวจเช็คสภาพ
เครื่องกรองน้ า และอาคารโรงอาหาร เพ่ือการ
ปรับปรุง 

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

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้สถานที่โรงอาหาร ร้านค้า และเครื่อง
กรองน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
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3. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบายส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2  
4. เพ่ือให้สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
5.  เ พ่ื อให้ เชื่ อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ ของ
สถานศึกษาข้อ 3 
6. เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 4 
7. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1 
8. เพ่ือให้รสอดคล้องกับสถานศึกษาพอเพียง
ด้านที่  4 
9. เพ่ือให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  สุภาพ
, รับผิดชอบ, มีวินัย  
10. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม อวท. 
เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 
 

   2.1 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรได้
ใช้อาคารโรงอาหาร และเครื่องกรองน้ าดื่ม
ที่สะอาด ปลอดภัย 

3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการดูแลใส่ใจ ด้านความสะอาด 
ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค บริโภค 
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34 โครงการท าประกันอุบัติ เหตุ  
ประจ าปี 

1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
2. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความ
มั่นใจในการด าเนินชีวิต 
3. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
4. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2 
5. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
6. เพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา ข้อ  5 
7. เพ่ือพัฒนาให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้านที่ 4 
8. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  1 
9. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที่ 1 
10. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณอัต

1. เชิงปริมาณ     
    1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุก
แผนก ทุกชั้นปี ได้รับบริการการประกัน
อุบัติเหตุ ร้อยละ 100 
 
    1.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับค่าชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
   2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุก
คนได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุ 
    2.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับบริการในการประกันอุบัติเหตุทุกคน 

1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ 
คณะ 
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ 
 
3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับ
ตนเอง 
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ลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
11. เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่  
 

35 โคร งการรณรงค์ ลดการ ใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.  เพ่ือให้บุ คลากร นักเรี ยน นักศึกษา          
เกิดลักษณะนิสัยลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2.  เพ่ือเป็นลดปัญหาขยะพลาสติกภายใน
วิทยาลัยฯ 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่  2  
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 2.5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาข้อ 5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้านที่ 4 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  1 

1.  เชิงปริมาณ     
  1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทุก
แผนก ทุกชั้นปี  ลดการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติก ร้อยละ 80 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร 
ทุกคนลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 

1.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เกิด
ความตะหนักถึงผลเสียของผลิตภัณฑ์
พลาสติก 
2.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร     
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร     
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที ่1  
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัต
ลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
10.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกบัการจัดกิจกรรม 
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 

36 โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน 

1.  เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้กับประชาชน และมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ 
2.  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก 
จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีประชาชนเข้ารับการบริการจ านวน
ไม่ต่ ากว่า 200 คน 
  1.2  มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 10  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการ
สอน 
  2.2  ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการ
ช่วยเหลือ 

1.  นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้การ
บริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
2.  ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการ
ช่วยเหลือ 
3.  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา จิต
บริการ   
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37 โครงการอาชีวะอาสา 1.  เพ่ือให้บริการซ่อมยานพาหนะให้กับ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์  
2.  เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกให้กั บ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์  
3.  เพ่ือเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษา
แผนกช่างยนต์ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีประชาชนเข้ารับการบริการจ านวน
ไม่ต่ ากว่า 200 คน 
  1.2  มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 10 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บริ การอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  2.2  บริ การซ่ อมยานพาหนะให้ กั บ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

1. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร มี
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางได้ปลอดภัย 
3.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของวิทยาลัยฯ ในแต่ละ
โครงการ 
 

38 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

1.  ผลต่อประชาชน 
  1.1  ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้  ให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้รู้วิธีการใช้  การดูแล รักษา 
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อม
บ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  
และเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพ่ือลดรายจ่ายโดย
การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  
ที่ได้รับความเสียหาย 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวร
ประจ า  เทศบาล/อบต. ตามจ านวนที่ได้รับ
มอบหมาย 
  1.2  พ้ืนที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง  ตาม
จ านวนที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3  เครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน  จ านวน  
400 รายการ 

1.   ช่ า งชุ มชน  5 คน ประชาชน
ผู้รับบริการ 200  คน ในเขตพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย จังหวัดปราจีนบุรี   
ได้รับความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้  
การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้
ในครัวเรือนไม่ต่ ากว่า 400 รายการ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  พัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดโดยใช้เทคโนโลยี  และเสริมสร้าง
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  1.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้   
  1.3  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุ
การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  และเครื่ องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  1.4ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่
น ามาใช้ ในการดูแลรั กษาและซ่อมแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
2.  ผลต่อนักเรียน  นักศึกษา   
  2.1  เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับ
นักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน 
  2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการ
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน  นักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะและ
ความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
3.  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

  1.4  ช่างชุมชน จ านวน 5 คน 
  1.5  ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 200 
คน 
  1.6  นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึก
ประสบการณ์  จ านวน 40 คน 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า      
1 รายการ 
2.  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
3.  นั กศึกษาวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  40 คน 
มีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
4.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จั งหวั ด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
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  3.1  ประชาชนได้ รั บความรู้ เรื่ องการ
บ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  และการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร  ในการ
ประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
  3.2  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า 
  3.3  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
โดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีม
ช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  ใน
การให้บริการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  เครื่องมือ
เครื่องจักร  ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

39 โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ให้กับสังคม 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ รัก
ชุมชน และมีจิตอาสา 
3.  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชุน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 200 
คน 
  1.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึก
ประสบการณ์  จ านวน 20 คน 
2.  เชิงคุณภาพ  

1.  ประชาชนผู้รับบริการ 200  คน ใน
เขตพ้ืนที่จั งหวัดปราจีนบุรี   ได้รับ
ความรู้พัฒนาทักษะในการใช้  การดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และได้รับ
การบริ การซ่ อมบ ารุ ง โดยไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย 
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   2.1  ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อ
เครื่องจักรที่ ใช้ ในการประกอบอาชีพ  
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชี วิ ตของประชาชนคนยากจน  
บรรเทาปัญหาความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนจากการลดรายจ่าย 
  2.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้  การ
ดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  เครื่ องมื ออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  2.3  นักศึกษาวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี มีทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน 
  2.4  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมี
แหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนา
ทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มี
ประสบการณ์  มีสมรรถนะ ความพร้อม  

2.  นั กศึกษาวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  
มีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
3.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จั งหวั ด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
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และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

40 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 1.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการขับ
ขี่  ยานพาหนะและเข้าใจในกฎจราจร 
2.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับจราจร  มีมารยาทในการใช้รถ ใช้ถนน 
 

1.  เชิงคุณภาพ 
  1.1  เ พ่ือให้นัก เรียน  นักศึกษามี
ทักษะในการขับขี่  ยานพาหนะและ
เข้าใจในกฎจราจร 
  1.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับจราจร มีมารยาทใน
การใช้รถใช้ถนน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  
200 คน 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะใน
การขับขี่ ยานพาหนะและเข้าใจในกฎ
จราจร 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับจราจร มีมารยาทในการใช้
รถ  ใช้ถนน 
3.  เพ่ือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการ
อบรมขั บขี่ ปฏิ บั ติ ตามกฎจราจร  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี ่
 

41 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 1.  เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง 
ส าหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้
ส าเร็จการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้
อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือในระดับที่
ต้องการเรียน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา
อย่างน้อย  ร้อยละ 70  ของเขตพ้ืนที่ใน
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
  1.2  เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักเรียน นักศึกษา
ที่ เข้ า เรี ยนในวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรีให้มากขึ้น 10%  

1.  นักเรียนและผู้สนใจได้รับข้อมูลทาง
วิชาชีพที่ถูกต้องของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
2.  มีนักเรียนและผู้สนใจ เข้ามาศึกษา
วิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ  ในวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรีมากขึ้น 
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3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่
รู้จักเผยแพร่ทั่วไป 
4.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักเรียน  นักศึกษาที่เข้า
เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างให้มากขึ้น 
  

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เป็ นการปรั บภาพลั กษณ์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีให้ข้อมูลการจัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพของวิทยาลัยฯ แก่นักเรียน และ
ผู้สนใจภายในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง
ได้รับทราบ 

42 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษา 

1.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
ระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อที่วิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง
และหน่วยงานต่างๆ  
2.  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ
แนวทางปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนให้
ผู้ปกครองและสถานประกอบการรวมทั้ ง
หน่วยงานต่าง ๆ  
 
3.  เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัยฯ 
4.  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความ
เข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษาให้กับ
บุคคลทั่วไป 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ 
60   
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เผยแพร่ ข้ อมู ลที่ เป็ นปั จจุ บั น       
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆสร้างสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 

1.  น าเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษา
ภายในวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
2.  วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไปและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 
3.  เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่
ดีต่อสังคมในวงกว้าง 
4.  ประชาชนและผู้ปกครองในเขต     
เข้าใจวิธีด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ตาม
หลักการ บริหารและจุดมุ่งหมายของ
วิทยาลัย ฯ ท าให้มีผู้สนใจสมัครเรียน
เพ่ิมมากขึ้น 
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5.  เพ่ือน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้น
แรงจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา 
 

5.  กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกได้
รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง 

43 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1.  เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 
2.  เพ่ือจัดท าเนียบรุ่นของนักศึกษา 
3.  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
4.  เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วางแผนและพัฒนาการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษาต่อไป 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการที่ 2 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่  1.7,1.8,1.9 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
  1.2  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
  1.3  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 
  2.2  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับนักศึกษาที่จบการศึกษาไป 
  2.3  ให้ความช่วยเหลือกรณีว่างงานของ
นักศึกษา 
 

1.  ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ
หรื อประกอบอาชี พของผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา 
2.  ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนสนองความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 1,3,4   ตัวบ่งชี้
ที่ 2,11,14 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที ่ 3 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ (ข้อ 12) 

44 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ จะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อรวมทั้งเป็นข้อมูลในการเลือก
ประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวิธีการใน
การสมัครและการคัดเลือกเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และ
ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป                          

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประมาณ  
250  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นั กศึ กษาที่ ส าเร็ จการศึ กษามี
บุคลิกภาพที่ดีเข้าใจวิธีการสมัครงานได้รับ
กา รคั ด เ ลื อก เ ข้ าท า ง าน ในสถาน
ประกอบการต่างๆได้ 
 

1.  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 
2.  นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลจาก
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการสมัครงานความต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง 
3.  นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียนใบ
สมัครงานการสัมภาษณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง 

45 โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ 
นักเรียน นักศึกษา 

1.  เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความตั้งใจการท าความดีและตั้งใจ
เรียนขึ้น 

1.  เชิงปริมาณ   
  1.1  คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น 
ปวช. , ปวส, (ภาคปกติ) ของวิทยาลัยฯ ที่

1.  นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจขยัน
เรียนและกระตือรือร้นที่จะกระท าความ
ดีมากยิ่งขึ้น   
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2.  เพ่ือเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจแก่
นักเรียน นักศึกษาที่ท าความดีและเป็นการ
ส่งเสริมให้ร่วมกันท าความดี 
 

กระท าความดีให้กับวิทยาลัยฯ สังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือมารับรางวั ล 
จ านวน       50 คน  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียนและท า
ความดีมากยิ่งขึน้ 
  2.2  นักเรียน นักศึกษามีขวัญก าลังใจที่
จะกระท าความดีและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น 

2.  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมี
คุณภาพ  คุณธรรม และจริยธรรม เป็น
ตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องและเป็นคนดีของ
สังคมต่อไปในอนาคต                                             
 

46 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

1.  เพ่ือเป็นการตักเตือนและสร้างพฤติกรรมที่
ดีแก่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ลดพฤติกรรม
ก้าวร้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทาง
ที่ดีข้ึน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคคี 
4.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯและสั งคมอย่าง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 600 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีข้ึน
หลังเข้าร่วมโครงการ 600  คน 
  2.2  นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคค ี
 

1.  นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรม
ทางด้านจริยธรรมดีขึ้น 
2.  นักเรียนนักศึกษา ได้ปรับปรุงตนเอง  
เพ่ือจะเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน
นักศึกษากลุ่มอ่ืนต่อไป 
3.  นักเรียนนักศึกษา  มีระเบียบวินัยดี
ขึ้น 
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47 โครงการสร้ างภู มิ คุ้ มกั นและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด  

1.  เพ่ือป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปยุ่งเก่ียวกับ
สารเสพติด 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้โทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 600 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีข้ึน
หลังเข้าร่วมโครงการ 600  คน 
  2.2  นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคค ี

1.  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ปลอดภัยจากยาเสพติดหรือลดจ านวนผู้
ติดยาเสพติด 
2.  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ปลอดภัยจากเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 
 

48 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

1.  เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
2.  เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
โรงเรียน 
3.   เ พ่ื อให้ เรี ยนมี สุ ขภาวะที่ ดี  และมี
สุนทรียภาพ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทั้ งหมด 600 
คน   
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีข้ึน
หลังเข้าร่วมโครงการ 600  คน 
  2.2  นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะอย่างสามัคค ี

1.  ชุมชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจที่ ผู้ เรี ยนมี สุ ขภาวะที่ ดี และมี
สุนทรียภาพ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 

49 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 1.  เพ่ือคัดกรองนักเรียนด้านยาเสพติดแยกเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
ได้รับรู้และโทษภัยของยาเสพติดด้วยกิจกรรม
ต่างๆ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 600 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีข้ึน
หลังเข้าร่วมโครงการ 600  คน 

1.  นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของยาเสพ
ติด 
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3.  เพ่ือค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงภายใน
โรงเรียน   
4.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5.  เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติดของสถานศึกษาให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด 
6.  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา นักเรียนนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา ตลอดจนวิทยาลัยฯ รู้
ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
8.  ลดปัญหาการออกกลางคันในระหว่างเรียน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

  2.2ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึก
ร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 
กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
 

2.  นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง โดยการลด ละ 
เลิก ยาเสพติดได ้
3.  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปเผยแพร่และรณรงค์ให้ผู้ อ่ืน
ได้รับทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดได้ 
4.   จ านวนนั กเรี ยนกลุ่ มเสี่ ยงใน
สถานศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 
5.  สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ปลอดยาเสพติดได้อย่ างเหมาะสม 
ปราศจากพ้ืนที่เสี่ยง 
 

50 โครงการมอบตั วลงทะเบี ยน
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2562 

1.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

1.  เชิงคุณภาพ  
  1.1  นักเรียน นักศึกษา  ได้ท าการมอบ
ตัว  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียน 

1.  นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ของ
วิทยาลัยฯ  
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2.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
3. เ พ่ื อพัฒนาให้ สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ข้อที่ 5 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง มาตรฐาน
ที่ 2 ด้านที่ 2.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ด้านที ่ 4 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1 

2.  เชิงปริมาณ    
  2.1  นักเรียน  นักศึกษา และผู้ปกครอง
จ านวน 500 คน 

51 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร   
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.  เพ่ือเป็นการเชิดชู  แสดงความยินดีกับ
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย
ฯ 
2.  เพ่ือให้นั กเรี ยน นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร 

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

1.  นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ
กับงานมอบใบประกาศนียบัตร 
2.  นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีขวัญ
ก าลังใจ/อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้
อีก 
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3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกั บนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ข้อที่ 5  
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง  ตาม
มาตรฐานที่ 2  ด้านที2่.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.  
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านที ่ 4 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3 

  2.1  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

52 โครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกอาคาร
สถานที ่

1.  เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม 
สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  วิทยาลัยฯ มีวัสดุ  อุปกรณ์  เพียงพอ
เหมาะสม ปลอดภัย  สวยงาม 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ ที่สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลั ยฯ และ
ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ 

  2.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 
ต่อนักเรียน นักศึกษา 

53 โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงาน
ทางวิชาการ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีการบูรณาการในรายวิชา
ต่าง ๆ  ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผน
ในการท างาน มีความรับผิดชอบและความ
ร่วมมือในการท างาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพ 
 
4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของวิทยาลัย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา 
5.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชน 
6.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณาการ
สอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผลงานทาง
วิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอนใน
ภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความสนใจ 
 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการสอนได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได ้
3.  นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผน
ในการท างาน 
 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
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54 โครงการบริการวิชาชีพ 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ให้กับสังคม  
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการเสียสละ
และมีจิตอาสา 
3.  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ 
และสังคม 
 

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

1.  คาดว่าจะได้รับ 
  1.1  นั กศึ กษาทุ กสาขางาน ใช้
ทรัพยากรภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า 
  1.2  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา 
  1.3  นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง  

55 โครงการศึ กษาดู ง านสถาน
ประกอบกา รขอ งนั ก เ รี ย น 
นักศึกษา 

1.   เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา ได้ รั บ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ 
 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน ามาประยุกต์ใช้
งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง ๆ 
4.  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
ศึกษาครบจ านวนสาขางาน 6 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1 เพ่ือให้นั กเรี ยน นั กศึกษาได้ รั บ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง 
 ๆ

  2.3 เพ่ื อให้นั กเรี ยน นักศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง  ๆ

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึ ง ก า รปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางาน
ต่าง ๆ 
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56 โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาแบบยั่งยืน 

1.  เพ่ือการใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัยอย่างมี
คุณค่าและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
นักศึกษาและบุคลากร 
2.  เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานองค์
ความรู้ภายในห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า 
  1.1  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา 
  1.1  นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง  

57 โครงการปฐมนิ เทศนักศึ กษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม 
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่องของ
การปฏิบั ติ งาน การอยู่ ในสั งคม การมี
บุคลิกภาพที่ดี และข้อควรปฏิบัติในระหว่าง
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
2.  เพ่ือชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึง
หลักการปฏิบัติงานจริง 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารับทราบถึง
ระเบียบและมารยาทในการปฏิบัติงาน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ร้อย
ละ 80 ของจ านวน นักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติงาน การอยู่ในสังคม การมี
บุคลิกภาพที่ดี  และข้อควรปฏิบัติ ใน
ระหว่างการฝึกอาชีพ 
  2.2  สถานประกอบการเชื่ อมั่ นใน
สถานศึกษาศึกษาทุกสาขางาน  

1.  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม 
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.  นักเรียน นักศึกษารับทราบถึง
ระเบียบ และมารยาทในการปฏิบัติงาน 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

58 โครงการนิ เทศติ ดตามและ
ประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ 

1.  เพ่ือติดตามผลการฝึกอาชีพ ให้การแนะน า 
ให้ค าปรึกษาชี้แนะเกี่ยวการฝึกอาชีพของ
นักศึกษา 
2.  เพ่ือชี้ แจงแนวทางในการปฏิบัติ งาน 
เสนอแนะ สังเกตการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในการฝึกอาชีพ      
3.  เพ่ือให้สถานประกอบการกับสถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความรู้  รวมถึงรับทราบปัญหาและ
หาทางแก้ไข 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  การนิเทศติดตามและประเมินผล
นักศึกษาฝึกอาชีพ จ านวน 60 คน/ภาค
การศึกษา 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  สถานศึกษาได้รับรู้ปัญหาที่ เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาในสถานประกอบการขณะ
ฝึกประสบการณ์ 
  2.2  สถานศึกษาสามารถน าประสบการณ์
ที่ได้รับจากการนิเทศมาปรับปรุงการฝึก
อาชีพให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  2.3  สถานประกอบการเกิดความพึงพอใจ
ในการนิเทศติดตามการฝึกงานเพ่ือให้มี
การปรั บปรุ งการฝึ กอาชี พ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ 

1.  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาทันท ี
 
2.  มีการปรับปรุงการฝึกอาชีพให้เกิด
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
3.  สถานประกอบการยอมรับและมี
ความต้องการให้สถานศึกษาส่งนักศึกษา
เข้าฝึกอาชีพต่อไป 
  
 
 

59 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้น าปัญหาต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ มา
วิเคราะห์อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ให้เหมาะสม 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการ จ านวนร้อยละ 80  
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  การสัมมนาช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี 
สร้ างความชั ดเจนและถู กต้องแก่
นักเรียน นักศึกษา   
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2.  เพ่ือนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา 
3.  เพ่ือให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
และคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
 

  2.1  นักเรียน นักศึกษาได้น าปัญหาต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพมา
วิเคราะห์ อภิปราย และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขให้เหมาะสม 
  2.2  ผลจากการสัมมนา จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจที่ดี  สร้างความชัดเจนและ
ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา 

2.  นักเรียน นักศึกษาน าผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกฝึกประสบการณ์อาชีพ 
 

60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ก า รทดสอบทางก ารศึ กษ า
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน 
ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เกิดความตระหนัก
ถึงการสอบ V-NET 
2.  เพ่ือปรับปรุงข้อสอบ V-NET ทุกสาขางาน 
ระดับปวช.3 และปวส.2 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชั้น
ปวช.3 และปวส.2 สอบผ่าน V-NET เพ่ิม
ขั้นร้อยละ90 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับชั้น
ปวช.3 และปวส.2 มีความตระหนักถึงการ
สอบ V-NET 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2  สอบผ่าน V-NET เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 90 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 เป็นผู้ที่มีคุณภาพทาง
วิชาชีพ 
3.  วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

61 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ชั้น
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิดความตระหนักถึง
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 90 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
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2.  เพ่ือปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทุก
สาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 มีความตระหนักถึ งการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2.  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 เป็นผู้ที่มีคุณภาพทาง
วิชาชีพ 
3.  วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

62 โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน 1.  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลให้มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานใน
กิจกรรมต่างๆ  
2.เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีการวัดผลประเมินผลผู้ เรี ยน 
ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
หลักสูตร 
  2.2มีการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
งานวัดผลประเมินผลที่ เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง รวดเร็ว 

1.  งานวัดผลประเมินผล มี วั สดุ -
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของงานวัดผลประเมินผล มี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

63 โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ ์ 1.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูผู้ สอนวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  
2.  ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจใน
การผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
สถานศึกษาต่อไป  
 

  2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
พั ฒนาการ จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
จั ดท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และนั กเรี ยน 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานและร่วม
แข่งขันผลงาน ทางวิชาการ 

64 โครงการประกวดสื่อการเรียนการ
สอน 

1.  เพ่ือให้มีการจัดท าสื่อการสอนที่ทันสมัย
และตรงตามจุดประสังค์รายวิชา 
2.  เพ่ือคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและ
น่าสนใจ 
3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1 ครู มี สื่ อการสอนที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน  
2 เชิงคุณภาพ 
  1.2  วิ ทยาลั ยฯ มี ศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าสู่การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินภายนอก ส านักงานรับรอง

1.  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  
2.  ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่างมีคุณภาพ 

65 โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและ
ส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน  

1.  เพ่ือปลูกฝั งและส่ งเสริมให้นั กเรียน 
นักศึกษา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 
2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล 
ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถน าความรู้ที่ได้ 
จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 4  

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน ร้อยละ80 
  1.2  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อต่าง 
ๆ ผ่านเกณฑ์การอ่านร้อยละ 80  
2.  เชิงคุณภาพ  
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการ
อ่าน 
  2.2  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการ
อ่านและสามารถใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 

1.  นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้ห้องสมุด
มากขึ้น 
2.  นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจใน
การอ่านมากขึ้น 
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66 โครงการปรั บปรุ งห้ องสมุ ด
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นมี
ห้องสมุดที่ทันสมัย และบรรยากาศที่ดีต่อการ
เรียนรู้  
2.  เพ่ือพัฒนาห้องสมุด ให้ได้มาตรฐาน และ
รองรับต่อการพัฒนาในอนาคต 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้า
มาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ80   
  1.2  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
และสื่อ ร้อยละ 80 
2.  เชิงคุณภาพ   
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ 
ตระหนักถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ความส าคัญของการอ่าน 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา ใฝ่ เรียนรู้ ใน
การศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

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

67 โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการวัน
ส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้รับทราบถึงกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
มีความสมัครสมาน สามัคคี 

1. เชิงปริมาณ 
  1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน 50 คน 
  1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 300   
คน 
 
 

1.  นักศึกษามีความรู้ ในกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ไทย 
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3.  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความรักชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

2. เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึง
การจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
  2.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
  2.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ 
จัดขึ้น 

3. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
 

68 โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทยและรักในการอ่าน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียน
โดยการน าชิ้นงาน ที่เกิดจาก ประยุกต์ความรู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

1.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออกต่อที่ประชุม 
3.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
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5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
8.  เพ่ือพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 

 

69 โครงการ Christmas & Happy 
New Year 

1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาที่ผู้เรียนเรียนอยู่และเพ่ือสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
รู้ จั กการท างานร่วมกัน มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก  

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศ 
  1.2  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่
ดีต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
 

1.  ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนเรียน
อยู่   
2.   ผู้ เ รี ยนมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อวิ ช า
ภาษาต่างประเทศ                                             
3.  ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการ
แสดงต่างๆที่จะจัดให้มีขึ้น 
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3.  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในห้องเรียน
ไปใช้ได้จริง 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 1   ด้านที1่.1   
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.  
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ด้านที่ 2 

2.  เชิงปริมาณ  
  2.1  ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
 

 

70 โครงการศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 1.  เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนมีทักษะการฟัง – พูด และ
เข้าใจความหมายของค าศัพท์ และประโยค 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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 4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น  

71 โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุ คลากรทางการศึ กษาได้ ตระหนั กถึ ง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 5 
 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึง
วิทยาศาสตร์ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการเรียน
โดยการน าชิ้นงาน ที่ เกิดจาก ประยุกต์
ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 70 
 

1.  นักศึกษาตระหนักวันส าคัญของวัน
วิทยาศาสตร์ 
2.  นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทาง
วิ ทยาศาสตร์  มาใช้ ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
3.  นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสอดคล้อง
ตามหลักสูตร ปวช.  และปวส. ตลอดจน
หลักสูตรอ่ืน ๆ 
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72 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ 

1.   เ พ่ื อให้ ผู้ เรี ยนได้ พัฒนาทั กษะทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.   เ พ่ื อให้ ผู้ เ รี ยนมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อวิ ชา
คณิตศาสตร์และสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้ เ รี ยนวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี จ านวน 300 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนมีเจตคติที่ดีได้รับการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์มากขึ้น และ ได้รับการ
พัฒนาทักษะอย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน 

1.   นั ก เรี ยนมี ทั กษะการคิ ดทาง
คณิตศาสตร์ที่ ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของบุคคล 
2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มใน
การท างานร่วมกัน 
3.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

73 โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก 
2.  เพ่ือให้ผู้ เรี ยนได้ฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
3.  เพ่ือให้ ผู้ เรี ยนรู้ จั กการวางแผนและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
กล้าแสดงออกสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได ้
  1.2  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  
 
  1.3  ผู้เรียนวางแผนละเอียดรอบคอบและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

1.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
กล้าแสดงออก 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ 
3.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดี
ขึ้น 
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6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
8.  เพ่ือพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตาม อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 

  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการ
เรี ยนโดยการน าชิ้ นงาน ที่ เกิ ดจาก 
ประยุกต์ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70 
 

74 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณา
การการเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของภาษาไทยและรักในการอ่าน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทกุแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการ
เรี ยนโดยการน าชิ้ นงาน ที่ เกิ ดจาก 

1.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออกต่อที่ประชุม 
3.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
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5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
8.  เพ่ือพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิ
รคุณ อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 

ประยุกต์ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70 
 

75 โครงการส่ ง เสริ ม ใฝ่ เ รี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุ คลากรทางการศึ กษาได้ ตระหนั กถึ ง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้อง มาประยุกต์ใช้
ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถบูรณา
การการเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของประวัติความเป็นมาของชาติ
ไทย 
2.  เชิงปริมาณ     

1.  นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออกต่อที่ประชุม 
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3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนก ทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณาการการ
เรี ยนโดยการน าชิ้ นงาน ที่ เกิ ดจาก 
ประยุกต์ความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70 
 

3.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

76 โครงการ โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ
ของวิทยาลัยพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1 ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์ของ
วิทยาลัย 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1 มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่ สามารถ
บริหารจัดการเองได้ 
  2.2 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

1.  นักเรียนสามารถใช้ ระบบศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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77 โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย 
(Wifi) 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
2.  เพ่ือขยายสัญญาณไร้สายไปยังพ้ืนที่ที่ไม่มี
สัญญาณ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลุม 
 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ทุกท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เ พียงพอต่ อการใช้ งานระบบ
เครือข่ายไรสาย 

1.  ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.  มี ร ะบบ เครื อข่ าย ไ ร้ ส ายที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

78 โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาไทยแลน 4.0 

1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 
2.  เพ่ือให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผล
การเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา 

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

1.  นักเรียนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียนของตนเองได้ 
2.  ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน/
นักศึกษาได้มากขึ้น 
 

79 โครงการ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือสู่สังคมแห่งหารเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป 
3.  เพ่ือให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

1.  เชิงปริมาณ  
  1.1  มีสถานประกอบการตอบรับโครงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ จ านวน 6 สถานประกอบการ 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อๆไป อย่างยั่งยืนและมั่นคง 
2. ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น กั บ ส ถ า น
ประกอบการและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่
ดีต่อกัน 
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   2.1  เพ่ือให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
ฝึกงาน 
 

 

80 โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ 
นวั ตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  และ
งานวิจัย 

1.  เพ่ือติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยฯ 
2.  เพ่ือให้การด าเนินงานงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง ๆ 
เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ติดตามประเมินผลงานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวนร้อยละ 100 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ติดตามประเมินผล งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560 
 

1.  สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
2.  ท าให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โค ร งก ารต่ า ง  ๆ เ ป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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(องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4   ตัว
บ่งชี้ที่ 3,7,8,14 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) 

81 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้
ร ะหว่ า ง เ รี ยนของนั ก เ รี ยน 
นักศึกษาที่ยากจน 

1.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษจาก
งานที่ท า 
4.   เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา ได้ รั บ
ประสบการณ์จากการท างานจริงอันจะเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
5.  เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 5 คนและนักเรียน นักศึกษามี
รายได้เพ่ิมขึ้นระหว่างเรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษใน
ระหว่างเรียน และมีประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจอยู่ทุกระดับชั้น 
 

1.  นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษ
ระหว่างเรียน 
2.  นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์
จากการท าธุรกิจ เสริมสร้างความรู้  
ความอดทนและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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82 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 1.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู  นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ 
2.  เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการ
อบรมน าไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได้ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
  1.2  ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้
ที่ได้รับ น าไปเขียนแผนธุรกิจของตนเองท า
บัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง 
 

1.  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับ 
น าไปเขียนแผนธุรกิจของตนเอง ท า
บัญชีแบบง่ายสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และสามารถน าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง 

83 โครงการศึ กษาดู งานสถาน
ประกอบการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ 

1.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการท าธุรกิจให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  เพ่ือครู และนักเรียน นักศึกษาน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานไป

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาสามารถ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
ธุรกิจ 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  ครู และนักเรียน นักศึกษามีองค์
ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ในไป
การศึกษาดูงาน 
2.  ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
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ใช้ในการจัดตั้ งกลุ่มธุรกิจการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
 

  2.1  ครู  และนักเรียน นักศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปใช้ใน
การจั ดตั้ งกลุ่ มธุ รกิ จ ด า เนิ นธุ รกิ จ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได ้

84 โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ 
2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนให้สามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของ
ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 
3.  เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการ
อบรมน าไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คนขึ้นไป 
 1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 2 
กลุ่ม 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
มีความรู้  มีประสบการณ์ และทักษะ
วิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สร้าง
เสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
น า ไปสู่ การประกอบธุ รกิ จประสบ
ความส าเร็จ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

1.  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คนขึ้นไป 
2.  ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า    
2 กลุ่ม 
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สั ง ค ม ใ น ชุ ม ช น  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 

85 โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือ
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

1.  เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอดเพ่ือ
เข้ าประกวดสิ่ งประดิษฐ์  เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกจิ  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 ธุรกิจและได้รับ
การคัดเลือกเข้าไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับภาคและระดับชาติได้ 

1.  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและ
ได้ รั บการคัดเลื อกเข้ าไปประกวด
สิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติ
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น       
และตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค์ หลักสูตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
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1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
2.  เพ่ือให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด    
ความสนใจ และศักยภาพของตน 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคน
เก่ง 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา   
ทุกสาขางานที่เปิดท าการเรียนการสอน 
  2.  จ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเรียนการสอน จากการที่ได้เรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
ตนเอง 

1. พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ  ของวิทยาลัย
ฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
และตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
2. วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไปมากขึ้นจากการท าความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง  ๆ
 

2 โครงการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูทุกคนในวิทยาลัย 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครูผู้สอนครูทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และเขียน 

1.  ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจขั้นตอนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.  ครูผู้ สอนทุกคนสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
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3.  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  2.2  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกกลุ่มสาระ  

3 โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงาน
ทางวิชาการ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีการบูรณาการในรายวิชาต่าง 
ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง  ๆ
ที่เกิดขึ้นได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการจัดการและวางแผนใน
การท างาน มีความรับผิดชอบและความร่วมมือใน
การท างาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพ 
4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของวิทยาลัย และผลงานทางวิชาการ
ต่าง  ๆของหน่วยงานและแผนกวิชา 
5.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชน 
6.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอนได้
ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณาการ
สอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผลงานทาง
วิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน 
2.  ชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอนใน
ภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความสนใจ 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการสอนได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
  
 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง  ๆ
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้ 
3.  นักศึกษารู้ จักการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
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4 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นให้ ความรู้ แ ก่
ผู้เรียน 

1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้
ทักษะประสบการณ์จริงจากผู้ เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1. 1 เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร  ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่
เป็นบุคคลภายนอกที่สถานศึกษาเชิญมาให้
ความรู้ทั้งทางวิชาการ และ วิชาชีพแก่
นักศึกษา ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/
ภาคเรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ รั บ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักใน
อาชีพสาขาที่เรียน 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง  ๆ
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้ 
3.  นักศึกษารู้ จักการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 

5 โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ
แ ล ะ คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก อ า ชี พ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มี
การร่วมจัดท าหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึก
อาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
2.  เพ่ือให้ครูฝึกประจ าสถานประกอบการ ร่วมกับ
ครูนิ เทศแต่ละสาขาวิชา รวมทั้ งงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน  จัดท าแผนการเรียน  

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
และคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีทุกปีจ านวน 4 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
และคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
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แผนการฝึกอาชีพ  และคู่มือการฝึกอาชีพ  และ
เขี ยนค าอธิ บายรายวิ ชาที่ จะฝึ กในสถาน
ประกอบการ 
3.  เพ่ือให้มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและ
คู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

  2.1  มีการจัดท าแผนการเรียน แผนการ
ฝึ ก อาชี พและคู่ มื อก า รฝึ ก อาชี พ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้อง ถิ่น                 
       และตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ มีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขางาน 
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1 โครงการอาชี วะศึ กษาร่ วมด้ วยช่ วย
ประชาชน 

1 เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ 
2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม 
3 เพ่ือส่ งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตส านึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เชิงปริมาณ 
  1.1  มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จ านวนไม่ต่ ากว่า 200  คน 
  1.2  มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 10 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
คว าม รู้ แ ล ะประสบการณ์ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
  2.2  ประชาชนในท้องถิ่นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือ 

1.  นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้
การบริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
2.  ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับ
การช่วยเหลือ 
3.  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา จิต
บริการ   
 

2 โครงการอาชีวะอาสา 1.  เพ่ือให้บริการซ่อมยานพาหนะให้กับ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์  
2.  เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์  

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จ านวนไม่ต่ ากว่า 200 คน 

1.  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ 
2.   ประชาชนที่ เข้ ารั บบริ การมี
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางได้ปลอดภัย 
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3.  เพ่ือเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษา
แผนกช่างยนต์ 
 

  1.2 มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 10 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1 บริการอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
  2.2 บริการซ่อมยานพาหนะให้กับ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของวิทยาลัยฯ ในแต่ละ
โครงการ 
 

3 โครงการแผนกวิชาบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ 
รักชุมชน และมีจิตอาสา 
3.  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและ
ชุมชุน 
 

1 .เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1.1เชิงปริมาณ 
    1.1.1 ประชาชนผู้ รับบริการ  
จ านวน 200 คน 
    1.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับ
การฝึกประสบการณ์ จ านวน 20 คน 
  1.2  เชิงคุณภาพ  
    1.2. 1  ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนซึ่ง
จะสนับสนุนและอ านวยความ

1.  ประชาชนผู้รับบริการ 200 คน ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี   ได้รับ
ความรู้พัฒนาทักษะในการใช้  การ
ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  
และได้รับการบริการซ่อมบ ารุงโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
2. นั กศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
มีความรู้  ทักษะประสบการณ์และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
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สะดวกในการประกอบอาชีพและ
การด ารงชีวิตของประชาชนคน
ยากจน  บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากการลด
รายจ่าย 
    1.2.2  ประชาชนมีความรู้ในการ
ใช้   การดู แลรั กษาเครื่ องมื อ  
เครื่องจักรที่ ใช้ ในการประกอบ
อาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือน 
    1.2.3  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี มีทักษะ  ประสบการณ์  
และความเชื่ อมั่ นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติ งานใน
ชุมชน 
    1.2.4  วิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง
ในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้
มีความสามารถ  มีประสบการณ์มี
สมรรถนะ  ความพร้อม  และมี

3. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จั งหวั ด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
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ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการเลือกประกอบอาชีพ
ของตนเองต่อไปได้ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจวิธีการ
ในการสมัครและการคัดเลือกเข้าท างานใน
สถานประกอบการต่อ     
3.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และ
ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้
ต่อไป                          
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่1 มาตรการที1่ 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  21 

1.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  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
การศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเข้าใจ
วิธีการสมัครงานได้รับการคัดเลือก
เข้าท างานในสถานประกอบการ
ต่างๆได ้   
 

1.  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
2.  นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลจาก
สถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐเกี่ยวกับการสมัครงานความต้องการ
ของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง 
3.  นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียน
ใบสมัครงานการสัมภาษณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง 
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6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงาน    รับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. ด้านที่ 1,4 ตัวบ่งชี้ที่ 
2,14 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที ่ 3 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 2) 

5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
4.  ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

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.  เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักศรัทธาใน
วิชาชีพที่ตัวเองเรียน 
4.  เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน 
ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน 
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  2.1  เ พ่ื อให้ ผู้ เรี ยนมี ฝี มื อได้
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 
  2.2  เพ่ือให้ผู้ เรี ยนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน 
  2.3  ให้มีคุณภาพด้านความรู้  
ทักษะ ประสบการณ์มากขึ้น 

5.  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาไปแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ 
ต่อไป 
 

6 โครงการเชิญผู้ เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิด
ความรู้ ทั กษะประสบการณ์ จริ งจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  เชิญวิทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ เป็ นบุ คคลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และ วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาค
เรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักใน
อาชีพสาขาที่เรียน 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได ้
3.  นักศึกษารู้ จั กการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ไดช้ัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
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7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนสู่การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน 
ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เกิดความ
ตระหนักถึงการสอบ V-NET 
2.  เพ่ือปรับปรุงข้อสอบ V-NET ทุกสาขา
งาน ระดับปวช.3 และปวส.2 
 

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

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.
3 และ ปวส.2   สอบผ่ าน V-NET 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.
3 และ ปวส.2 เป็นผู้ที่มีคุณภาพทาง
วิชาชีพ 
3.  วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

8 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน 
ชั้นระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เกิดความ
ตระหนักถึงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  เพ่ือปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาระดับ 
ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่ าน
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษาระดับ 
ปวช.3 และ ปวส.2 มีความตระหนัก
ถึงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2   สอบผ่ านมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
2. นักศึกษาทุกสาขางาน ระดับ ปวช.3 
และ ปวส.2 เป็นผู้ที่  มีคุณภาพทาง
วิชาชีพ 
3.  วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

9 โครงการจัดสอบปลายภาคเรียน 1.  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้
งานในกิจกรรมต่างๆ  

1.  งานวัดผลประเมินผล มีวัสดุ -
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของงานวัดผลประเมินผล มี
เพียงพอต่อการใช้งาน 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลให้
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1   มี การวั ดผลประเมินผล
ผู้ เรียน ถูกต้องและเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของหลักสูตร 
  2.2  มีการจัดท าเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว 

10 โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทาง
วิชาการ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีการบูรณาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได ้
2.  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการจัดการและ
วางแผนในการท างาน มีความรับผิดชอบ
และความร่วมมือในการท างาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของวิทยาลัย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณา
การสอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผล
งานทางวิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอน
ในภาคเรียนนั้นตามความถนัด 
ความสนใจ 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได ้
3.  นักศึกษารู้ จั กการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ใน
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชน 
6.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม 
 

 
  



 พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาวิทยาลัย สารพัดช่างปราจีนบุรี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น             
        และตลาดแรงงาน 
 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การ
ด าเนิ นงานของวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี 
2.  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในฐานะ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นคนดี      
คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผลิตสื่ อเพ่ือสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ 
     -  เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
จ านวน 1,000 แผ่น 
     -  แผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  
ขนาดใหญ ่จ านวน 2 แผ่น 
     -  เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  
จ านวน 1,000 แผ่น 
     -  เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร
จ านวน 1,000 แผ่น 
     -  เอกสารประชาสัมพันธ์ระยะสั้น
จ านวน 1,000 แผ่น 
     -   ส . ค . ส .  ส่ ง ค ว า ม สุ ข ปี  
2562   

1.   ได้ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารสู่
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาใน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพ่ิมมาก
ขึ้น 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 จ า น ว น  1,000
 ฉบับ 
  1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด
นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ จ านวน      
3 ครั้ง 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  

2 โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทาง
วิชาการ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีการบูรณาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได ้
2.  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการจัดการและ
วางแผนในการท างาน มีความรับผิดชอบ
และความร่วมมือในการท างาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูรณา
การสอนเป็นชิ้นงาน และแสดงผลงาน
ทางวิชาการ ทั้ง 6 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอน
ในภาคเรียนนั้นตามความถนัด ความ
สนใจ 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได ้
3.  นักศึกษารู้ จั กการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ภารกิจหลักของวิทยาลัย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา 
5.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ใน
การสร้ า งภ าพลั กษณ์ ที่ ดี สู่ ส า ยตา
สาธารณชน 
6.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม 

 5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 

3 โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและคู่มือ
การฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.   เ พ่ื อ ให้ ส ถานศึ กษาและสถาน
ประกอบการ มีการร่วมจัดท าหลักสูตร 
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและคู่มือ
การฝึกอาชีพ ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 
2.  เพ่ือให้ครูฝึกประจ าสถานประกอบการ 
ร่วมกับครูนิเทศแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  จัดท า
แผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพ  และคู่มือ
การฝึกอาชีพ  และเขียนค าอธิบายรายวิชา
ที่จะฝึกในสถานประกอบการ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีแผนการเรียน แผนการฝึก
อาชี พและคู่ มื อกา รฝึ กอาชี พ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกปีจ านวน 
4 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีการจัดท าแผนการเรี ยน 
แผนการฝึกอาชีพและคู่มือการฝึก
อาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1.  มีแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
และคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
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3.  เพ่ือให้มีแผนการเรียน แผนการฝึก
อาชีพและคู่มือการฝึกอาชีพอาชีวศึกษา
ระบบ      ทวิภาคี 

4 โครงการพัฒนาสื่อทศันูปกรณ ์ 1.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน สถานศึกษาต่อไป  
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์
ความรู้ร่วมกัน จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี
และนักเรียน นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  น าเสนอผลงานและร่วม
แข่งขันผลงาน ทางวิชาการ 

1.  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  
2.  ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
 

5 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 1.  เพ่ือให้มีการจัดท าสื่อการสอนที่ทันสมัย
และตรงตามจุดประสังค์รายวิชา 

1.  เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  
2.  ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
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2.  เพ่ือคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
และน่าสนใจ 
3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 

  1.1  ครูมีสื่อการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  วิทยาลัยฯ มีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ เข้าสู่การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่างมี
คุณภาพ 

 

6 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ ก าลั งคน
อาชีวศึกษา (V-COP) 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ
ของวิ ทยาลั ยพร้ อม ใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ของวิทยาลัย 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่สามารถ
บริหารจัดการเองได้ 

1.  นักเรียนสามารถใช้ระบบศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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  2.2  ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

7 โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
2.  เพ่ือขยายสัญญาณไร้สายไปยังพ้ืนที่ที่ไม่
มีสัญญาณ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้
สายให้ครอบคลุม 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้
ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพียงพอต่อการใช้งานระบบ
เครือข่ายไรสาย 

1.  ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.   มี ระบบเครื อข่ ายไร้ สายที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

8 โครงการ ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาไทยแลน 4.0 

1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต 
2.  เพ่ือให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผล
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.  นักเรียนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียนของตนเองได้ 
2.  ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน/
นักศึกษาได้มากขึ้น 
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9 โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1.  เพ่ือต้องการศึกษา พัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  
2.  เพ่ือน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
3.  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง 
ตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที ่ 2, 3, 4 
 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  น าข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ม า พั ฒน า วิ ท ย าลั ย ฯ  ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีผลงานวิจัย จ านวน 1 เล่ม 
 

1.  สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ได ้
2.  มีการน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
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8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตาม
นโยบายของ คสช. 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านที่  2  
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 

10 โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

1.  เพ่ือติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
2.  เพ่ือให้การด าเนินงานงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง 
ตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการในแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน
ร้อยละ 100 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ติดตามประเมินผล งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการในแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1.  สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตรง
ตามวัตถุประสงค ์
2.  ท าให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการต่าง ๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4   
ตัวบ่งชี้ที่ 3,7,8,14 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)  

11 โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

1.  เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอด
เพ่ือเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ธุ รกิ จสามารถต่ อยอดเข้ า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 
ธุรกิจ  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ธุ รกิ จสามารถต่ อยอดเข้ า
ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ได้มากกว่ า          
2 ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและ
ระดับชาติได้ 
 

1.  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและ
ได้รับการคัดเลือกเข้าไปประกวด
สิ่ ง ป ระดิ ษฐ์ ใ นระดั บภาคและ
ระดับชาติได้ 



 พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
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1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It Center) 

1. ผลต่อประชาชน 
  1.1  ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้  ให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้รู้วิธีการใช้  การดูแล รักษา 
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพ่ือลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน  
ที่ได้รับความเสียหาย 
  1.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้   
  1.3  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืด
อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน
ถาวรประจ า เทศบาล/อบต. ตาม
จ านวนที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  พ้ืนที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง  
ตามจ านวนที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3  เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  และเครื่ องมือ
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือน  จ านวน 400 รายการ 
  1.4  ช่างชุมชน จ านวน 5 คน 
  1.5  ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน  
200 คน 
  1.6นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึก
ประสบการณ์ จ านวน 40 คน 
 
 

1.  ช่ า งชุ มชน  5 คน ประชาชน
ผู้รับบริการ 200  คน ในเขตพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย จังหวัดปราจีนบุรี   
ได้รับความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้  
การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  
อุปกรณ์ การประกอบอาชี พและ
เครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ต่ ากว่า  400  
รายการ  และสร้างมูลค่าเพ่ิม  พัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยี  
และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนไม่น้อยกว่า  1  รายการ 
2.  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
3.  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  40 คน 
มีความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
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  1.4  ลดการกู้ ยื มเงินนอกระบบของ
ครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ 
2.  ผลต่อนักเรียน  นักศึกษา   
  2.1  เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่น
ให้กับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการ
ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
  2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการ
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและ
ความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
3.  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
  3.1  ประชาชนได้ รั บความรู้ เรื่ องการ
บ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  และการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร  ในการ
ประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

2.  เชิงคุณภาพ  
  2.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  
เครื่องมอือุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการประกอบ
อาชี พและการด าร งชี วิ ตของ
ประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจาก
การลดรายจ่าย 
  2.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้  
การดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักรที่
ใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือน 
  2.3  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ  และ
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถ
สร้างงาน  สร้างรายได้ 

4.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จั งหวัด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
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  3.2  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า 
  3.3  ช่างชุมชนได้รั บการพัฒนาและ
ยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึก
ปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน  ในการให้บริการซ่อมแซม  
บ ารุงรักษา  เครื่องมือเครื่องจักร  ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

  2.4  ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ของผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชน  พั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพ่ิม  
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรั บรองคุณภาพสิ นค้ า
เบื้องต้น 
  2.5  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  มีทักษะ  ประสบการณ์  
และความเชื่ อมั่ นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานใน
ชุมชน 
  2.6  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการ
พัฒนาทั กษะแก่ นั กศึ กษาให้ มี
ความสามารถ  มีประสบการณ์  มี
สมรรถนะ  ความพร้อม  และมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
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2 โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 
108 อาชีพ 

1.  เพ่ือสอนอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย
อาชีพ 
2.  เพ่ือสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
3.  เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชน
ที่ประสบความยากจน 
 
4.  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรู้จักวิทยาลัยฯ  
มากขึ้น 
5.  เพ่ือให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์ 
 

1.  เชิงคุณภาพ 
  1.1  ให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
ให้แก่กลุ่มประชาชนหลากหลาย
อาชีพ 
  1.2  ให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน
ได้รับความรู้ ในอาชีพเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพได้ 
 
  1.3 เป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนใน
แหล่งชุมชน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1 เ พ่ื อสอนอาชีพเน้ นทั กษะ 
มากกว่า 108 อาชีพ 
  2.2 มีผู้ เรียนอาชีพประมาณ 200  
คน   

1. เพ่ือสอนอาชีพ ระยะสั้น หลากหลาย
อาชีพ 
2. เพ่ือสอนอาชีพ บุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
3. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป รู้จักวิทยาลัย
ฯ มากขึ้น 
 
4.  เพ่ือให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน 
ที่ขอความอนุเคราะห์ 
 

3 โครงการจัดศูนย์ ฝึ กอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ประชาชน 

1.  เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิก

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนได้ 

1.   เ พ่ื อให้ วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างผู้
ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จ
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จ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า 
กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท า กลุ่ มเกษตร กลุ่ มผู้ สู งอายุ  กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์ 
จนเกิดทักษะความช านาญเฉพาะทางใน
วิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กลับ
ครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ชุมชนได้ 
3.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ 
และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพใน
ชุมชน 
4.  เ พ่ื อยกระดับคุณภาพชี วิ ตให้ กั บ
ประชาชน 
 

  1.2  จ านวนประชากรที่ไม่มีงานท า 
ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มี
งานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 50 คน 
ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติการใน
อาชีพตามความสนใจและความถนัด 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพ
และเป็นแหล่งฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 
  2.2  ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และ
ได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและ
ต้องการ จนเกิดทักษะความช านาญ 
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
อาชีพน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน 

การศึกษาที่ยังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
2.  ประชาชนมีงานท าและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
3.  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน 
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สร้างรายได้ ให้กับตนเองไม่เป็นภาระ
กับครอบครัวและสังคม และรวมกลุ่ม
สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ชุมชนตามนโยบายของรัฐ 
  2.4  ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรม
อาชีพและฝึกปฏิบัติในอาชีพสามารถ
เลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
อย่างเชื่อมั่นท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 
  



 พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ หลักสูตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
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1 โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 
108 อาชีพ 

1.  เพ่ือสอนอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย
อาชีพ 
2.  เพ่ือสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
3.  เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชนที่
ประสบความยากจน 
4.  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรู้จักวิทยาลัยฯ  
มากขึ้น 
5.  เพ่ือให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์ 
 

1.  เชิงคุณภาพ 
  1.1  ให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
ให้แก่กลุ่มประชาชนหลากหลาย
อาชีพ 
  1.2  ให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน
ได้รับความรู้ ในอาชีพเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพได้ 
  1.3  เป็ นการสร้ างรายได้ ใน
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนในแหล่งชุมชน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  เพ่ือสอนอาชีพ เน้นทักษะ 
มากกว่า  108  อาชีพ 
  2.2  มีผู้เรียนอาชีพประมาณ 200  
คน  
 
 

1.   เ พ่ื อ ส อน อา ชี พ  ร ะ ย ะสั้ น 
หลากหลายอาชีพ 
2.  เพ่ือสอนอาชีพ บุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
3.  เพ่ือให้ประชาชนทั่ วไป รู้ จั ก
วิทยาลัยฯ มากขึ้น 
4.  เพ่ือให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน 
ที่ขอความอนุเคราะห์ 
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2 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ของนักเรียน นักศึกษา 

1.   เ พ่ื อให้ นั ก เรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ 
3.   เ พ่ื อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางานต่าง 
ๆ 
4.  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมศึกษาครบจ านวนสาขางาน 6 
สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ และความรู้ นอก
ห้องเรียน 
  2.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้
เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
  2.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขา
งานต่าง ๆ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ และความรู้ นอก
ห้องเรียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึ งการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางาน
ต่าง ๆ  
 

3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

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

1.  เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
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4.  ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

  1.3  มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
งานไปร่วมแข่งขันระดับ ภาค อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน 
2.  ชิงคุณภาพ 
  2.1  เ พ่ื อให้ ผู้ เ รี ยนมี ฝี มื อ ได้
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 
  2.2  เ พ่ื อให้ ผู้ เรี ยนมี คุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน 
  2.3  ให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์มากขึ้น  

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักศรัทธาใน
วิชาชีพที่ตัวเองเรียน 
4.  เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน 
ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน 
5.  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาไปแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ 
ต่อไป 
 

4 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิด
ความรู้ ทั กษะประสบการณ์ จริ งจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  เชิญวิทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ เป็ นบุ คคลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และ วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาค
เรียน 
 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได ้
3.  นักศึกษารู้ จั กการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
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2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักใน
อาชีพสาขาที่เรียน 

5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 

5 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งหารเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อๆไป 
3.  เพ่ือให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

1.  เชิงปริมาณ  
  1.1  มีสถานประกอบการตอบรับ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  จ านวน 6 
สถานประกอบการ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการฝึกงานของนักศึกษา ให้
มีความรู้ และประสบการณ์อย่างมี
คุณภาพ 
  2.2  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
สถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ 
 
 

1.  วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อๆไป อย่างยั่งยืน  และ
มั่นคง 
2.   สร้ างความเชื่ อมั่ นกั บสถาน
ประกอบการ และแลกเปลี่ ยน
วิสัยทัศน์ที่ดีต่อกัน 
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6 โครงการจั ดศูนย์ ฝึ กอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ประชาชน 

1.  เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิก
จ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า 
กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท า กลุ่ มเกษตร กลุ่ มผู้ สู งอายุ  กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์ 
จนเกิดทักษะความช านาญเฉพาะทางใน
วิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ ให้กลับ
ครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ชุมชนได้ 
3.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ 
และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 
4.   เ พ่ื อยกระดั บคุณภาพชี วิ ตให้ กั บ
ประชาชน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนได้ 
  1.2  จ านวนประชากรที่ไม่มีงานท า 
ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูก
เลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มี
งานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 50 คน 
ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติการใน
อาชีพตามความสนใจและความถนัด 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพ
และเป็นแหล่งฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 
  2.2  ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และ
ได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและ
ต้ อ ง ก า ร จน เ กิ ด ทั กษะคว า ม        
ช านาญ สามารถน าองค์ความรู้และ

1.   เ พ่ื อให้ วิ ทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างผู้
ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
2.  ประชาชนมีงานท าและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
3.  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน 
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ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 
6.2.3 ประชาชนฯที่ ได้ รั บการ
ฝึกอบรมอาชีพน าความรู้ไปใช้ในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองไม่
เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม 
และรวมกลุ่ มสร้ างอาชี พสร้ าง
เศรษฐกิ จที่ ดี ให้ กั บชุ มชนตาม
นโยบายของรัฐ 
6.2.4 ประชาชนฯที่ มารั บการ
ฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติ ใน
อาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ตามความถนัดอย่างเชื่อมั่นท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
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1 โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึกอาชีพ 
108 อาชีพ 

1.  เพ่ือสอนอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย
อาชีพ 
2.  เพ่ือสอนอาชีพให้กับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
3.  เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก้ประชาชน
ที่ประสบความยากจน 
4.  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรู้จักวิทยาลัยฯ  
มากขึ้น 
5.  เพ่ือให้ความร่วมมือหลายหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์ 
 

1.  เชิงคุณภาพ 
  1.1  ให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
ให้แก่กลุ่มประชาชนหลากหลาย
อาชีพ 
  1.2  ให้ประชาชนที่มฐีานะยากจน
ได้รับความรู้ ในอาชีพเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพได้ 
  1.3  เป็ นการสร้ างรายได้ ใน
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนในแหล่งชุมชน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.2  เพ่ือสอนอาชีพ เน้นทักษะ 
มากกว่า  108  อาชีพ 
  2.3  มีผู้เรียนอาชีพประมาณ 200  
คน 
 
 

1.  เพ่ือสอนอาชีพ ระยะสั้น หลากหลาย
อาชีพ 
2.  เพ่ือสอนอาชีพ บุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
3.  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป รู้จักวิทยาลัย
ฯ มากขึ้น 
4.  เพ่ือให้ความร่วมมือหลายหน่วยงาน 
ที่ขอความอนุเคราะห์ 
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2 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It Center) 

1.  ผลต่อประชาชน 
  1.1  ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้  ให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้รู้วิธีการใช้  การดูแล รักษา 
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพ่ือลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน  
ที่ได้รับความเสียหาย 
  1.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้   
  1.3  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืด
อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  1.4  ลดการกู้ ยื มเงิ นนอกระบบของ
ครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน
ถาวรประจ า  เทศบาล/อบต. ตาม
จ านวนที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  พ้ืนที่ออกให้บริการซ่อม
สร้ า ง   ต ามจ านวนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
  1.3  เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ  และเครื่องมือ
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือน  จ านวน  400  รายการ 
  1.4  ช่างชุมชน  จ านวน  5  คน 
  1.5  ประชาชนผู้ รั บบริ การ  
จ านวน  200 คน 
  1.6  นักเรียนนักศึกษา ได้รับการ
ฝึกประสบการณ์  จ านวน 40 คน 
2.  เชิงคุณภาพ  
  2.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต

1.  ช่ างชุมชน   5  คน  ประชาชน
ผู้รับบริการ 200  คน ในเขตพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย จังหวัดปราจีนบุรี   
ได้รับความรู้  พัฒนาทักษะในการใช้  
การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  
อุปกรณ์ การประกอบอาชี พและ
เครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ต่ ากว่า  400  
รายการ  และสร้างมูลค่าเพ่ิม  พัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยี   
และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนไม่น้อยกว่า  1  รายการ 
2.  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
3.  นักศึกษาวิทยาลั ยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  40 คน 
มีความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์และ
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
4.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จั งหวัด
ปราจีนบุรี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
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2.  ผลต่อนักเรียน  นักศึกษา   
  2.1  เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่น
ให้กับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการ
ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
 
  2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการ
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน  นักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะและ
ความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
3.  ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
  3.1  ประชาชนได้ รั บความรู้ เรื่ องการ
บ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  และการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร  ในการ
ประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
  3.2  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า 

ประจ าวันของครัวเรือนซึ่ งจะ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน  
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการลดรายจ่าย 
  2.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้  
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง มื อ  
เครื่องจักรที่ ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือน 
  2.3  ช่ างชุ มชนที่ ได้ รั บการ
ยกระดับมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ  และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ  สามารถประกอบ
อาชีพอิสระสามารถสร้ างงาน  
สร้างรายได ้
  2.4  ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพ่ิม  
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  3.3  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
โดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับ
ทีมช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
ในการให้บริการซ่อมแซม  บ ารุ งรักษา  
เครื่องมือเครื่องจักร  ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 

เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุ มชน   และสนั บสนุ นการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
  2.5  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัด
ช่ า ง ป ร า จี น บุ รี   มี ทั ก ษ ะ  
ประสบการณ์  และความเชื่อมั่นใน
การออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน 
  2.6  วิ ทย าลั ยสา ร พั ดช่ า ง
ปราจีนบุรีมีแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
จริ ง ในการ พั ฒนาทั กษะแก่
นักศึกษาให้มีความสามารถ  มี
ประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความ
พร้อม  และมีช่ องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
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3 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคม
แห่งหารเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้
แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่น
ต่อๆไป 
3.  เพ่ือให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

1.  เชิงปริมาณ  
  1.1  มีสถานประกอบการตอบรับ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวน 6 สถาน
ประกอบการ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้สถานประกอบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการฝึกงานของนักศึกษา ให้มี
ความรู้  และประสบการณ์อย่างมี
คุณภาพ 
  2.2 เ พ่ื อสร้ างความเชื่ อมั่ น
ระหว่างสถานประกอบการ และ
วิทยาลัยฯ 

1.  วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อๆไป อย่างยั่ งยืน และ
มั่นคง 
2.   สร้ า งความเชื่ อมั่ นกั บสถาน
ประกอบการ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ที่ดีต่อกัน 
 

4 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 

1.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 5 คนและนักเรียน 
นักศึกษามีรายได้เพ่ิมขึ้นระหว่าง
เรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษ
ระหว่างเรียน 
2.  นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์
จากการท าธุรกิจ เสริมสร้างความรู้  
ความอดทนและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้พิเศษ
จากงานทีท่ า 
4.   เ พ่ื อให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษาได้ รั บ
ประสบการณ์จากการท างานจริงอันจะเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
5.  เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ 

  2.1  นักเรียน นักศึกษามีรายได้
พิ เศษในระหว่ างเรียน และมี
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจอยู่
ทุกระดับชั้น 
 

 

5 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ 
2.  เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการ
อบรมน าไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได้ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความรู้ที่ ได้รับ น าไปเขียนแผน
ธุรกิจของตนเองท าบัญชีแบบง่าย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ

1.   ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนที่ เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับ น าไปเขียนแผนธุรกิจ
ของตนเอง ท าบัญชีแบบง่ายสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้
ให้แก่ตนเอง 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สามารถน าความรู้ ไปประกอบ
อาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง 

6 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือ
สร้างผู้ประกอบการ 

1.   เ พ่ื อ พั ฒนาองค์ ความรู้  ทั กษะ 
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจให้กับครู และ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  เพ่ือครู และนักเรียน นักศึกษาน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานไป
ใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา 
น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งาน ไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ 
ด า เนิ นธุ รกิ จ  ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึ งกา รปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ภายในสาขางาน
ต่าง ๆ  
 

7 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ 
2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนให้สามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของ

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คนขึ้นไป 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
 

1.   ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 
คนขึ้นไป 
 
2.   ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่
น้อยกว่า     2 กลุ่ม 
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ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 
3.  เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการ
อบรมน าไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์ 
และทักษะวิชาชีพเกี่ ยวกับการ
ประกอบธุ รกิ จ  สร้ า ง เสริ ม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง
และยั่ งยืน น าไปสู่การประกอบ
ธุรกิจประสบความส าเร็จ สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน สร้างความเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 

8 โครงการจั ดศู นย์ ฝึ กอบรมอาชี พใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ประชาชน 

1.  เพ่ือให้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิก
จ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า 
กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มี
งานท า ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูก

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนได ้
  1.2  จ านวนประชากรที่ไม่มีงาน
ท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ใน
ข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษา

1.   เ พ่ื อให้ วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างผู้
ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
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เลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท า กลุ่ มเกษตร กลุ่ มผู้ สู งอายุ  กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และปะสบการณ์ 
จนเกิดทักษะความช านาญเฉพาะทางใน
วิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กลับ
ครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ชุมชนได้ 
3.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ 
และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพใน
ชุมชน 
4.   เ พ่ื อยกระดับคุณภาพชี วิ ตให้ กั บ
ประชาชน 
 

ที่ยังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่าง
น้อย 50 คน ได้รับการฝึกอบรม
และปฏิบัติการในอาชีพตามความ
สนใจและความถนัด 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพ
และเป็นแหล่งฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 
  2.2  ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้
และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่
สนใจและต้องการ จนเกิดทักษะ
ความช านาญ สามารถน าองค์
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
  2.3  ประชาชนฯ ที่ ได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพน าความรู้ไปใช้ใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ
ตนเองไม่เป็นภาระกับครอบครัว

2.  ประชาชนมีงานท าและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
3.  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชน 
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และสั งคม และรวมกลุ่ มสร้าง
อาชีพสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ชุมชนตามนโยบายของรัฐ 
  2.4 ประชาชนฯ ที่มารับการ
ฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติใน
อาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัดอย่างเชื่อมั่นท า
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
  



 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
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1 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

1.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา  มีความสมัครสมาน  สามัคคี 
3.  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน 
นักศึ กษา  เกิ ดความรั กชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   
จ านวน 54 คน 
  1.2  นักเรียน นักศึกษาใหม่   
จ านวน  300  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
  2.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้ มี ส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริ ม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
  2.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
 

1.  นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของไทย 
3.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
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2 โครงการวันศุกร์พบธรรม 1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพและได้พัฒนา
ทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลการสามารถเข้าร่วมสวดมนต์
ไหว้พระ เพ่ือตระหนักถึงเรื่อง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
ความส าคัญของศาสนา  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ ไปใช้ในการเรียนการ
สอนด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
ได ้  

1.  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้
พระ โครงการวันศุกร์ 
พบธรรม  
2.  นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลการ 
สามารถน าความรู้ ที่ ได้ เรื่ องของ
คุณธรรม จริ ยธรรมมาใช้ ในการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
 

3 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม  1.  เพ่ือให้ผู้ บริหาร ครู  และนักเรียน 
ตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี  
2.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้า

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่    
จ านวน   500   คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ผู้ บริ หาร ครู  บุ คลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน
มีความตระหนักรู้เข้าใจ และคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง

1.  มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม  
2.  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย  
3.  มีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ด้ าน
คุณธรรมในวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
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งานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง 
 

คุ ณธรรมความดี อย่ า ง เป็ น
ธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบ
ชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดีและ
ร่ วมกันสร้ างเครื อข่ ายชุ มชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ ขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน   

4.  มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรับผิดชอบจากผู้ เกี่ยวข้องใน
วิทยาลัย 
5.  มี องค์ ความรู้  นวั ตกรรมด้ าน
คุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน  
6.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  1.  เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษามีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช  
2.  เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักศึกษาทราบถึง
คุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมพืช 
3.  เพ่ือให้ครู  บุคลากร  นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้
คงอยู่สืบไป 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 
500 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึ ง
ความส าคัญของพันธุกรรมพืช   
  2.2  เพ่ือให้ครูบุคลากร นักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จัก
การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

1.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนักถึ งความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช  
2.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
3.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้คงอยู่สืบไป 
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  2. 3  เ พ่ื อ ใ ห้ ค รู  บุ ค ล าก ร  
นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่
สืบไป 
 

5 โครงการสถานศึ กษาแห่ งความสุ ข 
(Happiness College) 

1.  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
กระตุ้นบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้
เกิดการเรียนรู้และซึมซับเอาคุณธรรมอันดี
งามอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมภายใต้
สถานศึกษาคุณธรรม 
2.  สามารถสร้างเป็นชุมชนคุณธรรมน า
ความรู้และน าไปสู่ประโยชน์สุขในการ
ด าเนินชีวิตทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  
จ านวน 54 คน 
  1.2  นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  
500  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคคล 
  2.2  สถานศึกษามีบรรยากาศ
แห่งความสุข ทั้ งผู้บริหาร ครู  
เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเต็ม
ความสามารถเกิดคุณภาพและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
 

1.  มีบรรยากาศในการท างานที่ด ี
2.  บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
3.  องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดี 
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6 โครงการธนาคารขยะ  1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับ
นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
2.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่าง   
ถูกวิธี 
3.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
4.  เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึง
ปั ญหา เรื่ อ งผลกระทบจากขยะต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
5.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้
การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
6.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 
7.  เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
8.  เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จัก
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา จ านวน   500 
คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีความสะอาด   
บรรยากาศสดชื่นรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ดี 
  2.2  เพ่ือนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนมี พัฒนาการด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การลดปริมาณขยะของโรงเรียน 
ชุมชน 
 

1.  กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 
3.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารีไซเคิล
ได้ 
4.  กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่อง
ขยะที่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
แก้ไขปัญหาได ้
5.  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
6.  ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7.  ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
ได ้

7 โครงการช่อสะอาด 1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
2.  เพ่ือให้ความรู้ และบทลงโทษของการ
ทุจริต  
3.  เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึง
ปัญหาของผลกระทบจากการทุจริต 
4.  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา จ านวน   
500  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มี
ความซื่อสัตย์  สุจริต ประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
  2.2  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม  
  2.3  เ พ่ื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และลดปัญหาการ
ทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม  

1.  กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกเรื่องการ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึน้ 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของผล
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น 
3.  กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง 
4.  กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่
ได้ น ามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคม
ที่ดีตอ่ไป  
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8 โครงการ World Soil Day ๕ ธันวาคม วัน
ดินโลก  

1.  เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษามี
ความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรดิน  
2.  เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้
ประโยชน์จากดิน 
3.  เพ่ือให้ครู บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา
เกิดจิตส านึกที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรดิน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา  จ านวน   
300 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียน
นักศึ กษามี ความตระหนั กถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรดิน 
  2.2  เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียน
นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติต่าง
และรู้จักการใช้ประโยชน์จากดิน 
  2.3  เพ่ือให้ครูบุคลากรนักเรียน
นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีในการ
พัฒนาทรัพยากรดิน 

1.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความตระหนักถึ งความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช  
2.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ทราบถึงคุณสมบัติต่าง และรู้จักการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
3.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเกิด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้คงอยู่สืบไป 
 

9 โครงการสารพัดช่างสร้างจิตส านึก ลดการ
ทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  

1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกลดการทิ้งขยะทั้ง
ภายในภายนอกวิทยาลัยฯ 
2.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา จ านวน   
200 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกในเรื่องการ
คัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
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3.  เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึง
ปั ญหา เรื่ อ งผลกระทบจากขยะต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
4.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้
การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
5.  เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จัก
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ท างาน 
 

  2.1  เพ่ื อให้ โรงเรี ยนมีความ
สะอาด   บรรยากาศสดชื่น รักษา
สิ่งแวดล้อมที่ด ี
  2.2  เพ่ือนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนมี พัฒนาการด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. 3 เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการลดปริมาณขยะของ
โรงเรียน ชุมชน  
 

3.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการรี
ไซเคิลขยะ และสามารถน าขยะมารี
ไซเคิลได ้
4.  กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัญหาเรื่อง
ขยะที่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
แก้ไขปัญหาได ้
5.  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท า
โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
6.  ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7.  ผู้ท าโครงการทุกคนสามารถท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
ได ้
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10 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 1.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทของครูที่ปรึกษา 
2.  เพ่ือครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
3.  เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค
และทักษะต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแก่ครูที่
ปรึกษา  
4.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีแนวทาง
เรื่องการปรับตัวในการด าเนินชีวิตใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นสุข   
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูที่ ปรึ กษาทุ กคนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
จ านวน 35 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา 
  2.2  เพ่ือครูที่ ปรึกษาจะได้มี
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที ่
  2.3  เ พ่ื อให้ ความรู้ เบื้ องต้ น
เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ 
ในการให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา  
  2.4เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มี
แนวทางเรื่องการปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นสุข   

1.  เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอัน
ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและครูที่
ปรึกษา 
2.  ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้ 
 

11 โครงการครูดีในดวงใจและนักเรียนใครใครก็
รัก 

1.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและ
ก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็น
ที่ประจักษ ์

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี จ านวน 35  คน 

1.  ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
2.  มีครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 
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3.  เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ 
“ครูดีในดวงใจ”  
4.  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้
ท าความดี 
  
 

  1.2  นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด  
จ านวน  700  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือก
จากนักเรียน นักศึกษา   
  2.2  นักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
จ านวน  600  คน 
  2.3  นักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  
(ปวส.)  จ านวน 100 คน 

12 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
ประจ าปี 

1.  เพ่ือจัดสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี   
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการ
บริการดูแลสุขภาพที่ดีและทั่วถึง 
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกคน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
550 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษาทุกคนมี
สุขภาพที่ด ี

1.  นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน 
2.  ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน 
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  2.2  เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
โรคภัยต่ าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้ นใน
อนาคต 

13 โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ า
ด่ืม 

1.  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด 
ปลอดภัย 
2.  เพ่ือเป็นการซ่อมบ ารุง และตรวจเช็ค
สภาพเครื่องกรองน้ า และอาคารโรงอาหาร 
เพ่ือการปรับปรุง 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2  
4.   เ พ่ื อให้ สอดคล้ องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
5.  เพ่ือให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาข้อ   3  
6.  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านที่ 4 
7.  เ พ่ือให้ สอดคล้องกับสถานศึ กษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  1 

1.  เชิงปริมาณ     
  1.1  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ใช้อาคารโรงอาหารและ
เครื่ องกรองน้ าดื่ ม ที่ สะอาด 
ปลอดภัย ร้อยละ 80 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา  และ
บุคลากรได้ใช้อาคารโรงอาหาร 
และเครื่องกรองน้ าดื่มที่สะอาด 
ปลอดภัย 
 

1.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้สถานที่โรงอาหาร ร้านค้า และเครื่อง
กรองน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
2.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้
ใช้บริการวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
3.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการดูแลใส่ใจ ด้านความสะอาด 
ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค บริโภค 
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8.  เพ่ือให้รสอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที ่ 4 
9.  เพ่ือให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย  
10.  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 

14 โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าปี 1.  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
2.  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
3.  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่   2  
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษา ข้อ   5 

1.  เชิงปริมาณ     
  1.1  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้รับ
บริการการประกันอุบัติเหตุ  
       ร้อยละ 100 
  1.2  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ได้รับค่าชดเชยเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 90 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ทุกคนได้รับสิทธิการ
ประกันอุบัติเหตุ 

1.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ 
คณะ 
2.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับบริการการประกันอุบัติเหตุ 
3.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับ
ตนเอง 
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7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้าน
ที่ 4 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  1 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที ่ 1  
10.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัต
ลั กษณ์คุณธรรมวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี  สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
11.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 

  2.2  นักเรียน  นักศึกษา  และ
บุคลากร ได้ รั บบริการในการ
ประกันอุบัติเหตุทุกคน 
 

15 โครงการรณรงค์ ลดการใช้ผลิ ตภัณฑ์
พลาสติก 

1.  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิด
ลักษณะนิสัยลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2.  เพ่ือเป็นลดปัญหาขยะพลาสติกภายใน
วิทยาลัยฯ 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที ่ 2  

1.  เชิงปริมาณ     
  1.1  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 
๘๐ 
 
 

1.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
เกิ ดความตะหนั กถึ งผลเสี ยของ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษาข้อ   5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2          
ด้านที่ 4 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  1 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที ่ 1  
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัต
ลั กษณ์คุณธรรมวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี  สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
10.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 
 
 
 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา และ
บุ ค ล าก ร  ทุ ก คนลดกา ร ใ ช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
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16 โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
และหน่วยงานในสถานศึกษา 
2.   เ พ่ื อให้ การประสานงานระหว่ าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ ์
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ด้านที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.  ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 

1.  เชิงปริมาณ 
 1.1  ระบบบริหารทรัพยากร
ภายในวิ ทยาลั ยสาร พั ดช่ าง
ปราจีนบุรี จ านวน  1  ระบบ       
2. เชิงคุณภาพ 
  2.1  ท าให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบช่วยให้เอกสารต่างๆ ไม่
สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย 
 

1.  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ  ได้รับและส่งเอกสารต่าง ๆ 
ทั้งจากภายนอกและภายใน  
2.  การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร 
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12) 

17 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง 1.  เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุ  ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างาน 
2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่
พั สดุ และบุ คลากรเพ่ือเ พ่ิมศั กยภาพ
ระบบงานพัสดุ ของวิทยาลัยฯ  
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  บุคลากรจ านวน 30 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานพัสดุ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

1.  ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานพัสดุมากยิ่ งขึ้น และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง  

18 โครงการ คู่มือให้ความรู้ทางการเงินแก่
บุคลากร 

1.  เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
2.  เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสถานศึกษา 
3.  เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงินให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น และ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีคู่มือให้ความรู้ทางการเงิน
แก่บุคลากรที่ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

1.  สถานศึกษามีคู่มือให้ความรู้ทางการ
เงินแก่บุคลากร ที่ถูกต้องครบถ้วน 
2.  ระบบงานการเงินมีประสิทธิภาพใน
การท างานยิ่งขึ้น 
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  2.2  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก
ในอาชีพสาขาที่เรียน 

19 โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี 1.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของงานบัญชี 
2. เพ่ือพัฒนาระบบงานบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
1.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการ
ด าเนินงานของงานบัญชี 
2.  เชิงคุณภาพ 
 2. 1 ร ะ บ บ ง า น บั ญ ชี มี
ประสิทธิภาพและมีการบริการที่ดี 

1.  เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของงานบัญชี 
2.  ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพใน
การท างาน 
 

20 โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 1.  เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
ก าลังใจ 
2.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่
ละปีงบประมาณ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติ
คุณ จ านวน 10  อัน 
  1.2  จ านวนเกียรติบัตร  จ านวน   
10  ใบ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือเป็นการเชิดชู เกียรติ
ให้ แก่ บุ คลากรที่ อุ ทิ ศตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับต าแหน่ง
ครูดีเด่น 

1.  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ  ได้รับเสริมสร้างสวัสดิการ
และขวัญก าลังใจ  
2.  มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เกี ยรติ บั ตรเพี ยงพอเพ่ื อมอบแก่
บุคลากรดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 
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  2.2  เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มี
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

21 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษา 
2.  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  บุคลากรภายในสถานศึกษา   
จ านวน 55 คน       
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากรที่ได้รับการอบรม
สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและประสบการณ์ ใหม่  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง 
ๆ ที่ ได้ รับมอบหมายหลักการ
ปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1.  ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความ
เข้ าใจ วิ ธี ปฏิ บั ติ งาน ทั กษะและ
ประสบการณ์ ใหม่  เกี่ ยวกั บการ
ปฏิบั ติ งานในด้ านต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายหลักการปฏิบัติงาน  ขั้นตอน
การด าเนินงานที่ เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

22 โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 1.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูทุกคนในวิทยาลัย 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจขั้นตอนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.  ครูผู้ สอนทุกคนสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
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2.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3.  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.1  ครูผู้สอนครูทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และเขียน 
  2.2  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุก
กลุ่มสาระ  

 

23 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
การนิเทศ ภายในสถานศึกษา 

1.  เพ่ือติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมี
ระบบ 
2.  เพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงใน
ภาคเรียนต่อไป 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  จัดตารางนิเทศทุกภาคเรียน 
  1.2  ใน 1 ภาคเรียนมีการนิเทศ
ครูทุกคน ๆ ละ 2 ครั้ง/วิชา 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการ
สอนในภาคเรียนนั้น 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง 

1.  เพ่ือติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมี
ระบบ 

24 โครงการบูรณาการชิ้นงาน ผลงานทาง
วิชาการ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีการบูรณาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ความคิดรอบคอบ 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได ้

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกชั้นปีมีการบูร
ณาการสอนเป็นชิ้ นงาน และ
แสดงผลงานทางวิชาการ ทั้ง 6 
สาขางาน 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได ้
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2.  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการจัดการและ
วางแผนในการท างาน มีความรับผิดชอบ
และความร่วมมือในการท างาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของวิทยาลัย และผลงานทาง
วิชาการต่างๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา 
5.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ใน
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชน 
6.  เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม 

2.  เชิงคุณภาพ 
2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการสอน
ในภาคเรียนนั้นตามความถนัด 
ความสนใจ 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 

3.  นั กศึกษารู้ จั กการจั ดการและ
วางแผนในการท างาน 
4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 

25 โครงการเชิญผู้ เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิด
ความรู้ ทั กษะประสบการณ์ จริ งจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  เชิญวิทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ เป็ นบุ คคลภายนอกที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทาง
วิชาการ และ วิชาชีพแก่นักศึกษา 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ฝึกทักษะ
อาชีพในงานต่าง ๆ 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน มีความคิด
รอบคอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได ้
3.  นั กศึกษารู้ จั กการจัดการและ
วางแผนในการท างาน 
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ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้ง 6 สาขางาน/ภาค
เรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก
ในอาชีพสาขาที่เรียน 

4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือกันในการท างาน 
5.  ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนอยู่ในรูปธรรม   
 

26 โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ ์ 1.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตและพัฒนาสื่อที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน สถานศึกษาต่อไป  
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน จัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดีและนักเรียน นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงาน

1.  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  
2.  ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
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และร่ วมแข่ งขั นผลงาน ทาง
วิชาการ 

27 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 1.  เพ่ือให้มีการจัดท าสื่อการสอนที่ทันสมัย
และตรงตามจุดประสังค์รายวิชา 
2.  เพ่ือคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและ
น่าสนใจ 
3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูมีสื่อการสอนที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  วิทยาลัยฯ มีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ เข้าสู่การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 

1.  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  
2.  ครูมีสื่อในการสอนที่หลากหลาย 
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28 โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันส าคัญ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

1.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษาได้รับทราบถึงกิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคคี 
3.  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน 
นั กศึ กษา เกิ ดความรั กชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   
จ านวน 50 คน 
  1.2  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   
300   คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
  2.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามของไทย 
  2.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของ
ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
 

1.  นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของไทย 
3.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
 

29 โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ
ของวิ ทย าลั ยพร้ อม ใช้ ง านอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ของวิทยาลัย 

1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ 
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
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2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่สามารถ
บริหารจัดการเองได้ 
  2.3  ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ 
มีความรู้ ความเข้ าใจในงานประกัน
คุณภาพฯ  
3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มีความรู้ความเข้าใจในงานประกัน
คุณภาพฯ และน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ในการ ด าเนินงานประกัน
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับ
งานประจ าได้อย่างมีระบบ 

30 โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
2.  เพ่ือขยายสัญญาณไร้สายไปยังพ้ืนที่ที่ไม่
มีสัญญาณ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้ขยายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สายให้ครอบคลุม 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้
ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.   มี ระบบเครื อข่ ายไร้ สายที่ มี
ประสิทธิภาพ 
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  2.2  เพียงพอต่อการใช้งานระบบ
เครือข่ายไรสาย 

31 โครงการประเมินสถานศึ กษารางวั ล
พระราชทาน 

1.  เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
ผู้ ปกครอง ชุ มชน เกิ ดความรั กและ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
3.  เพ่ือแสดงถึงความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษา การบริหารการจัดการ 
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการ
บริหารงานบุคลากร และ ความดีเด่นของ
สถานศึกษา 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูและบุคลากรทั้งหมดของ
วิทยาลัย ร่วมมือเตรียมความ
พร้อมในการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  วิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมในการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
  2.2  นักเรียนนักศึกษา บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

1.   วิ ทยาลั ยฯ ผ่ านการประเมิ น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล 
พระราชทาน 
 

32 โครงการศึกษาดู งานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

1.  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2.  เพ่ือปรับปรุง ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูและบุคลากรทั้งหมดของ
วิทยาลัย ร่วมมือจัดท าประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือให้
เกิดคุณภาพ 

1.  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สาถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
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3.  เพ่ือพัฒนาให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในด้านการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

33 โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 1.  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
2.   เ พ่ื อเป็ นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก 
3.  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
4.  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิด
ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 
2561 
5.  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ รับบริการ
การศึกษา 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
วิทยาลัยฯ ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.2  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยฯน าความรู้ที่ได้
จ ากการอบรมมา ใช้ ในการ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มีความรู้ความเข้าใจในงานประกัน
คุณภาพฯ และน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ในการ ด าเนินงานประกัน
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับ
งานประจ าได้อย่างมีระบบ 
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สามารถปรับให้เข้ากับงานประจ า
ได้อย่างมีระบบ 
  2.2  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
  2.3  วิทยาลั ยฯ ด าเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อที่ 3  
  2.4  วิทยาลัยฯ มีการบริหาร
จัดการระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

34 โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1.  เพ่ือต้องการศึกษา พัฒนา หรือแก้ไข
ปั ญหาต่ าง ๆ  ที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา  
2.  เพ่ือน าผลของการวิจั ย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  น าข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
มาพัฒนาวิ ทยาลั ยฯ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได ้
2.  มีการน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
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3.  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที ่ 2, 3, 4 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบาย
ของ คสช. 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านที่  2  
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 

  2.1  มีผลงานวิจัย จ านวน 1 เล่ม 
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35 โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

1.  เพ่ือติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
2.  เพ่ือให้การด าเนินงานงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4   
ตัวบ่งชี้ที่ 3,7,8,14 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน
ร้อยละ 100 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ติดตามประเมินผล งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1.  สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
2.  ท าให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โคร งการต่ า ง  ๆ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)  

36 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 1.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการเขียนแผนธุรกิจให้กับครู นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจประกอบธุรกิจ 
2.  เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับในการ
อบรมน าไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระของ
ตนเองได้ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความรู้ที่ ได้รับ น าไปเขียนแผน
ธุรกิจของตนเองท าบัญชีแบบง่าย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
สามารถน าความรู้ ไปประกอบ
อาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง 
 
 
 

1.   ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนที่ เข้ารับการฝึกอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับ น าไปเขียนแผนธุรกิจ
ของตนเอง ท าบัญชีแบบง่ายสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้
ให้แก่ตนเอง 
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37 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือ
สร้างผู้ประกอบการ 

1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์
ในการท าธุรกิจให้กับครู  และนักเรียน 
นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.  เพ่ือครู และนักเรียน นักศึกษาน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษาดูงาน
ไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา
สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่มธุรกิจ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา 
น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งาน ไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ 
ด า เนิ นธุ รกิ จ  ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ 

1.  ครู และนักเรียน นักศึกษามีองค์
ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ในไป
การศึกษาดูงาน 
2.  ครู และนักเรียน นักศึกษา สามารถ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
 

38 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่สนใจ 
2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนให้สามารถสร้างธุรกิจใน
รูปแบบของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
เดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คนขึ้นไป 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้
ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์ 

1.   ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 
คนขึ้นไป 
2.   ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา และ
ประชาชนสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจได้ไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่ม 
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3.  เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการ
อบรมน าไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

และทักษะวิชาชีพเกี่ ยวกับการ
ประกอบธุ รกิ จ  สร้ า ง เสริ ม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองหรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง
และยั่งยืน น าไปสู่การประกอบธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สร้าง
ความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 

39 โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

1.  เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอด
เพ่ือเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 
ธุรกิจ  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า      
2 ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้า
ไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
ภาคและระดับชาติได้ 

1.  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและ
ได้รับการคัดเลือกเข้ าไปประกวด
สิ่งประดิษฐ์ในระดับภาคและระดับชาติ
ได ้



 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาระบบดู แลนั กเรี ยน 
นักศึกษา/จัดคู่มือนักเรียน 

1.  เพ่ือจัดท าคู่มือครูที่ปรึกษา 
2.  เพ่ือครูที่ปรึกษาจะได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่  
3.  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามีความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
   1.1  คู่มือครูที่ปรึกษาจ านวน 50  
เล่ม 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทต่อนักเรียนนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี  

1.  ครูที่ปรึกษามีคู่มือในการปฏิบัติ
หน้าที ่
2.  ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็ นครู ที่ ปรึ กษาที่ ดี ต่ อนั กเรี ยน
นักศึกษาได้ 
 

2 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.  เพ่ือเป็นการเชิดชู  แสดงความยินดีกับ
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย
ฯ 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ข้อที่ 5  

1.  เชิงคุณภาพ   
  1.1จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
อย่างสมบูรณ์/นักเรียนนักศึกษาทุก
คนมีความ  ภาคภูมิใจกับงานพิธีมอบ
ใบประกาศ 
2.  เชิงปริมาณ    
  2.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.  นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ
กับงานมอบใบประกาศนียบัตร 
2.  นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีขวัญ
ก าลังใจ/อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้
อีก 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง  ตาม
มาตรฐานที่ 2  ด้านที ่2.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.  
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านที ่ 4 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3 

3 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษา  
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา  
และหน่วยงานในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  ได้อย่างเป็นระบบ 

1.  เชิงคุณภาพ    
  1.  ท าให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้เอกสารต่าง  ๆไม่
สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย 
2.  เชิงปริมาณ    

1.  การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร 
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ
เพ่ืออ านวยความสะดวก ในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4, 
3.5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสี่  ด้านที่ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 9,10 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1 

  2.  ระบบงานทะเบียน ในวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นไปอย่าง
มีระบบ 
 

4 โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ
ของวิ ทยาลั ยพร้ อม ใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ของวิทยาลัย 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มี ระบบเว็ บเซิฟเวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได ้

1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ 
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ  



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.2  ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ 
และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ใน
การ ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับให้เข้ากับงานประจ าได้อย่างมีระบบ 

5 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคม
แห่งหารเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในรุ่นต่อ ไๆป 
3.  เพ่ือให้สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

1.  เชิงปริมาณ  
  1.1  มีสถานประกอบการตอบรับ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวน 6 สถาน
ประกอบการ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้สถานประกอบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการฝึกงานของนักศึกษา ให้มี
ความรู้  และประสบการณ์อย่างมี
คุณภาพ 

1.  วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนใน
รุ่นต่อๆ ไป อย่างยั่งยืน และมั่นคง 
2.  สร้างความเชื่อมั่นกับสถานประกอบการ 
และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่ดีต่อกัน 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.2  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
สถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ 

6 โครงการศึกษาดู งานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

1.  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าในงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2.  เพ่ือปรับปรุง ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3.  เพ่ือพัฒนาให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในด้านการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ครูและบุคลากรทั้งหมดของ
วิทยาลัย ร่ วมมือจัดท าประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิด
คุณภาพ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสา
ถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  

7 โครงการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 1.  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
2.  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
3.  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
วิทยาลัยฯ ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.2  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ ทุกคนมีความรู้และทักษะ
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
มีความรู้ความเข้าใจในงานประกัน
คุณภาพฯ และน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ในการ ด าเนินงานประกัน
คุณภาพอย่ างมีประสิทธิภาพและ
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4.  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เกิดความรู้
และความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 
5.  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ รับบริการ
การศึกษา 
 

  2.1  เพ่ื อให้ ผู้ บริ หาร ครู และ
บุคลากรวิทยาลัยฯน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมมาใช้ในการ ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสามารถปรับให้
เข้ากับงานประจ าได้อย่างมีระบบ 
  2.2  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและรับรอง
การประกันคุณภาพภายนอก 
  2.3  วิทยาลัยฯ ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึ กษามี
ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3  
  2.4  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธิผล และสามารถปรับให้เข้ากับ
งานประจ าได้อย่างมีระบบ 
 

 
  



 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและยึดหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษา  
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา  และ
หน่วยงานในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม 
และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ  ได้อย่างเป็นระบบ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4, 
3.5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง

1.  เชิงคุณภาพ    
  1.1  ท าให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้เอกสารต่าง ๆ  ไม่
สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย 
2.  เชิงปริมาณ    
  2.1  ระบบงานทะเบี ยน ใน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
เป็นไปอย่างมีระบบ 
 

1.1  การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร 
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ
เพ่ืออ านวยความสะดวก ในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

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

2 โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และ
หน่วยงานในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม 
และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่างๆ  ได้อย่างเป็นระบบ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ด้านที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ระบบบริหารทรัพยากรภายใน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  
จ านวน  1  ระบบ       
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ท าให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบช่วยให้เอกสารต่างๆ ไม่
สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย 
 

1.  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ  ได้รับและส่งเอกสารต่าง  ๆ
ทั้งจากภายนอกและภายใน  
2.  การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร 
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ
เพ่ืออ านวยความสะดวก  ในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาของสถานศึกษาในการค้นหา
เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ.  ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12) 

3 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง 1.  เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุ  ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างาน 
2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่
พัสดุและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบงาน
พัสดุ ของวิทยาลัยฯ  
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  บุคลากรจ านวน 30 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานพัสดุ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

1.  ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานพัสดุมากยิ่ งขึ้น และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง  

4 โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี 1.   เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของงานบัญชี 
2.   เ พ่ื อพั ฒนาระบบงานบั ญชี ให้ มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

1.  เชิงปริมาณ 
1.1  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของงาน
บัญชี   

1.  เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของงานบัญชี 
2.  ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1 ระบบงานบัญชีมีประสิทธิภาพ
และมีการบริการที่ด ี

 

5 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษา 
 
2.  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  บุคลากรภายในสถานศึกษา   
จ านวน  55  คน       
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากรที่ได้รับการอบรม
สามารถใช้ความรู้  ความสามารถ  
ทั กษะและประสบการณ์ ใหม่  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง 
ๆ ที่ ได้ รั บมอบหมายหลั กการ
ปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความ
เข้ าใจ วิ ธี ปฏิ บั ติ งาน ทั กษะและ
ประสบการณ์ ใหม่  เกี่ ยวกั บการ
ปฏิบั ติ งานในด้ านต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายหลักการปฏิบัติงาน  ขั้นตอน
การด าเนินงานที่ เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6 โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP) 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสน      
เทศของวิทยาลั ยพร้อมใช้ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ของวิทยาลัย 
 

1.  นั กเรี ยนสามารถใช้ ระบบศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มี ระบบเว็ บเซิ ฟเวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได้ 
  2.2  ปรับปรุงแก้ ไขเว็บไซต์ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

7 โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ
ของวิ ทย าลั ยพร้ อม ใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ของวิทยาลัย 
 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มี ระบบเว็ บเซิ ฟเวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได้ 
  2.2  ปรับปรุงแก้ ไขเว็บไซต์ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

1.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ 
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ  
3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพฯ  
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
ฯ และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้
ในการ ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สามารถปรับให้เข้ากับงานประจ าได้
อย่างมีระบบ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

8 โครงการ ส่ งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาไทยแลน 4.0 

1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 
2.  เพ่ือให้นักเรียนตรวจสอบและติดตามผล
การเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุก
คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ใช้
งานระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.  นักเรียนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียนของตนเองได้ 
2.  ช่ วยเหลือและพัฒนานักเรียน/
นักศึกษาได้มากขึ้น 
 

 
  



 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจและปฏิบัติงานให้สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสวัสดิการ และขวัญก าลังใจ  

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการสวัสดิการพยาบาล 1.  เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนนักศึกษา  
2.  เพ่ือให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 550 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับ
บริการอย่างเพียงพอ 
  2.2  มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

1.  มีเวชภัณฑ์พยาบาลเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
2.  คณะผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่    
นักเรียนนักศึกษาได้รับความสะดวกใน
การใช้บริการ 
 

2 โครงการสวัสดิการโรงอาหารร้านค้าและน้ า
ด่ืม 

1.  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่สะอาด 
ปลอดภัย 
2.  เพ่ือเป็นการซ่อมบ ารุง และตรวจเช็ค
สภาพเครื่องกรองน้ า และอาคารโรงอาหาร 
เพ่ือการปรับปรุง 

1.  เชิงปริมาณ     
  1.1  นักเรียน  นักศึ กษา และ
บุคลากร ใช้อาคารโรงอาหารและ
เครื่ องกรองน้ าดื่ ม ที่ สะอาด 
ปลอดภัย ร้อยละ 80 
2.  เชิงคุณภาพ 

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



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่ 2  
4.   เ พ่ื อให้ สอดคล้ องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
5.  เพ่ือให้ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาข้อ   3 
6.  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษามาตรฐานที่  2 ด้านที่  4.  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รางวัลพระราชทาน ด้านที ่ 1 
8.  เพ่ือให้ รสอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที ่ 4 
9.  เพ่ือให้สอดคล้องตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัตลักษณ์
คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   
สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย  
10.  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 
อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 

  2.1  นักเรียน นักศึกษา  และ
บุคลากรได้ใช้อาคารโรงอาหาร และ
เครื่องกรองน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
 

3.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการดูแลใส่ใจ ด้านความสะอาด 
ปลอดภัยในเครื่องอุปโภค บริโภค 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3 โครงการท าประกันอุบัติเหตุ ประจ าป ี 1.  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
2.  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มี
ความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
3.  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านที่    2  
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2  ด้านที่ 2.5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา ข้อ   5 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐาน 2 ด้านที่ 
4 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่  1 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
พอเพียงด้านที ่ 1  

1.  เชิงปริมาณ     
  1.1  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้รับ
บริการการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 
100 
  1.2  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ได้รับค่าชดเชยเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ร้อยละ 90 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน  นักศึกษา และ
บุคลากร ทุกคนได้รับสิทธิการ
ประกันอุบัติเหต ุ
  2.2  นักเรียน  นักศึกษา  และ
บุคลากร ได้ รั บบริการในการ
ประกันอุบัติเหตุทุกคน 
 

1.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับสิทธิการประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ 
คณะ 
2.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับบริการการประกันอุบัติเหต ุ
3.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับ
ตนเอง 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

10. เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ  อัต
ลั กษณ์คุณธรรมวิทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี  สุภาพ, รับผิดชอบ, มีวินัย 
11.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรม อวท. เป้าหมายที่ 1 แผนที่ 1.1 

4 โครงการสรรหาครูดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 1.  เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 
2.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติ
คุณ  จ านวน   10  อัน 
  1.2  จ านวนเกียรติบัตร  จ านวน   
10  ใบ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือเป็นการเชิดชู เกียรติ
ให้ แก่บุ คลากรที่ อุทิ ศตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับต าแหน่ง
ครูดีเด่น 
  2.2  เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มี
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่
 

1.  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ  ได้รับเสริมสร้างสวัสดิการ
และขวัญก าลังใจ  
2.  มีจ านวนโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตรเพียงพอเพ่ือมอบแก่บุคลากร
ดีเด่นและครูดีศรีอาชีวะ 
 



 พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ ระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.  เพ่ือเป็นการเชิดชู  แสดงความยินดีกับ
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยฯ 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตร 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) ข้อที่ 5  
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง  ตาม
มาตรฐานที่ 2  ด้านที2่.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านที่  4 

1.  เชิงคุณภาพ   
 1.1จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
อย่างสมบูรณ์/นักเรียนนักศึกษา
ทุกคนมีความ  ภาคภูมิใจกับงาน
พิธีมอบใบประกาศ 
2.  เชิงปริมาณ    
  2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.  นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจกับ
งานมอบใบประกาศนียบัตร 
2.  นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีขวัญก าลังใจ/
อยากกับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ นี้อีก 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านที่ 3 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทั่วไป 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษา 
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และ
หน่วยงานในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง  ๆได้อย่างเป็นระบบ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
(สอศ.) ด้านที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ระบบบริหารทรัพยากร
ภายในวิ ทยาลั ยสารพั ดช่ าง
ปราจีนบุรี      จ านวน  1  ระบบ       
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ท าให้การประสานงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบช่วยให้เอกสารต่างๆ ไม่
สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และ
สามารถค้นหาได้ง่าย 
 

1.  คณะผู้บริหาร  ครู  และเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยฯ  ได้รับและส่งเอกสารต่าง ๆ ทั้ง
จากภายนอกและภายใน  
2.  การเก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร 
หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก  ในการศึกษา ให้บริการ
แก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของ
สถานศึกษาในการค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(องค์การมหาชน) สมศ.  ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 1 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อที่ 12) 

3 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุกลาง 1.  เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุ  ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างาน 
2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่
พั สดุ และบุ คลากรเพ่ื อเพ่ิ มศั กยภาพ
ระบบงานพัสดุ ของวิทยาลัยฯ  
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  บุคลากรจ านวน 30 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานพัสดุ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

1.  ได้ รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ระบบงานพั สดุ มากยิ่ งขึ้ น และเ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง  

4 โครงการวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การ
ด าเนิ นงานของวิ ทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี 
2.  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ในฐานะ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นคนดี คน
เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผลิตสื่ อเพ่ือสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ 
        -  เอกสารประชาสั มพันธ์
วิทยาลัย จ านวน 1,000 แผ่น 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเพ่ิมมากขึ้น 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

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

5 โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การ
ด าเนิ นงานของวิ ทยาลั ยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี 
2.  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ในฐานะ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นคนดี คน
เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ 
         -  เอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย จ านวน 1,000 แผ่น 
         - แผ่นป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่ จ านวน  
2แผ่น 
         -  เอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย  จ านวน 1,000 แผ่น 
         -  เอกสารประชาสัมพันธ์รับ
สมัคร จ านวน 1,000 แผ่น 
         -  เอกสารประชาสัมพันธ์ระยะ
สั้น จ านวน 1,000 แผ่น 

1.  ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และมี
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรีเพ่ิมมากขึ้น 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

         -  ส.ค.ส. ส่งความสุขปี 2562
จ านวน 1,000 ฉบับ 
  1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด
นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ จ านวน    
3 ครั้ง 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ประชาชน บุ คคลทั่ วไป 
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ได้รับรู้ ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี       

6 โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบเว็บไซต์และสารสนเทศ
ของวิ ทยาลั ยพร้ อม ใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้พัฒนาระบบเว็บเซิฟเวอร์
ของวิทยาลัย 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มี ระบบเว็ บเซิฟเวอร์ ที่
สามารถบริหารจัดการเองได ้
  2.2  ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

1.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับ
ความรู้จากการอบรมการประกันคุณภาพ
ฯ  
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ มีความรู้
ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ  
3.    ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯได้รับ
ความรู้จากการอบรมการประกัน
คุณภาพ  
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4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมี
ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพฯ 
และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการ 
ด า เนิ นงานประกั นคุ ณภาพอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
ปรับให้เข้ากับงานประจ าได้อย่างมีระบบ 

7 โครงการ ขยายเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
2.  เพ่ือขยายสัญญาณไร้สายไปยังพ้ืนที่ที่ไม่
มีสัญญาณ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ได้ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้
สายให้ครอบคลุม 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้
ทุกที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพียงพอต่อการใช้งานระบบ
เครือข่ายไรสาย 
 

1.  ได้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
2.  มีระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
  



 พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ เพ่ิมมูลค่า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนมีการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการแข่งขันทักษะเล่านิทานพ้ืนบ้าน 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มาก
ที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการ
การเรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย
และรักในการอ่าน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณา
การการเรียนโดยการน าชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก  ป ร ะยุ ก ต์ ค ว า ม รู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
 

1.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์  กล้ าคิด กล้ าท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม 
3.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
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7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
8.  เพ่ือพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณอัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มี
วินัย 

2 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึ ง
วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการ
การเรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: สอศ. ข้อที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน 
  1.2  ครู  นั กเรี ยน นั กศึ กษา 
ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณา
การการเรียนโดยการน าชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก  ป ร ะยุ ก ต์ ค ว า ม รู้

1.  นักศึกษาตระหนักวันส าคัญของวัน
วิทยาศาสตร์ 
2.  นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทาง
วิ ท ย าศ า สต ร์  ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้  
3.  นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสอดคล้องตาม
หลักสูตร ปวช.  และปวส. ตลอดจนหลักสูตร
อ่ืน ๆ  
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
 

3 โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออก 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์  
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1.1 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ผู้ เรี ยนมี ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกสามารถ
แสดงศักยภาพของตนเองได้ 
  1.2  ผู้ เรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
  1.3  ผู้ เรี ยนวางแผนละเอียด
รอบค อบ แล ะแก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณา
การการเรียนโดยการน าชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้

1.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ 
3.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
8. เพ่ือพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 

ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
 

4 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการการ
เรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย
และรักในการอ่าน 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณา
การการเรียนโดยการน าชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก  ป ร ะยุ ก ต์ ค ว า ม รู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 

1.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์  กล้ าคิด กล้ าท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม 
3.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
8.  เพ่ือพัฒนาสนองนโยบายของสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถริคณุ 
อัตลักษณ์คุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย 

 

5 โครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และคณะ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึ ง
ประวั ติ ศาสตร์ ชาติ ไทยที่ ถู กต้ อง มา
ประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการ
การเรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบาย: ศธ. ข้อที่ 1  สอศ. ข้อที่ 5 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอน 
  1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติความ
เป็นมาของชาติไทย 
2.  เชิงปริมาณ     
  2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ทุก
แผนก ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 

1.  นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์  กล้ าคิด กล้ าท า และกล้ า
แสดงออกต่อที่ประชุม 
3.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ คติสอนใจและร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยจากกิจกรรมในครั้งนี้ 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

  2.2  นักเรียน นักศึกษา บูรณา
การการเรียนโดยการน าชิ้นงาน ที่
เ กิ ด จ า ก  ป ร ะยุ ก ต์ ค ว า ม รู้
ความสามารถมาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 
 

6 โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1.  เพ่ือต้องการศึกษา พัฒนา หรือแก้ไข
ปั ญหาต่ าง ๆ ที่ อาจ เกิ ดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา  
2.  เพ่ือน าผลของการวิ จั ย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแกไ้ขในครั้งต่อไป  
3.  เพ่ือให้ สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  น าข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
มาพัฒนาวิ ทยาลั ยฯ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีผลงานวิจัย จ านวน 1 เล่ม 
 

1.  สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆที่
อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ 
2.  มีการน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่  2, 3, 4 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบาย
ของ คสช. 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านที่  2  
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.6 

7 โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

1.  เพ่ือติดตาม ประเมินผลงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง 
 ๆของวิทยาลัยฯ 

2.  เพ่ือให้การด าเนินงานงาน วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค ์

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน
ร้อยละ 100 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  สามารถติดตามประเมินผลงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงการต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตรงตาม
วัตถุประสงค ์
2.  ท าให้การปฏิบัติงานตาม งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และโครงการต่าง 
เๆป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
(สอศ.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การ
มหาชน) สมศ.รอบสี่ ด้านที่ 1,2,4   ตัวบ่งชี้ที่ 
3,7,8,14 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 3 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4)  
 
 

  2.1  ติดตามประเมินผล งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

8 โครงการส่งเสริมธุรกิจต่อยอดเพ่ือเข้าร่วม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

1.  เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถต่อยอด
เพ่ือเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 
ธุรกิจ  
 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ธุรกิจสามารถต่อยอดเข้า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 2 
ธุรกิจและได้รับการคัดเลือกเข้าไป
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค
และระดับชาติได ้

1.  ธุ รกิจสามารถต่อยอดเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 1 ธุรกิจและได้รับการ
คัดเลือกเข้าไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
ภาคและระดับชาติได้ 

 
  



 พันธกิจที่ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 1.  เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ 
2.  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตส านึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จ านวนไม่ต่ ากว่า  200   คน 
  1.2  มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 10  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
  2.2  ประชาชนในท้องถิ่นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือ 

1.  นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้การ
บริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
2.  ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการ
ช่วยเหลือ 
3.  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา  จิตบริการ   
 

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
การนิเทศ ภายในสถานศึกษา 

1.  เพ่ือติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมี
ระบบ 
2.  เพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงใน
ภาคเรียนต่อไป 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  จัดตารางนิเทศทุกภาคเรียน 
  1.2  ใน 1 ภาคเรียนมีการนิเทศครู
ทุกคน  ๆละ 2 ครั้ง/วิชา 
2.  เชิงคุณภาพ 

1.  เพ่ือติดตามการสอนครูผู้สอนอย่างมี
ระบบ 
2.  เพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงใน
ภาคเรียนต่อไป 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.1  เพ่ือครูผู้สอนรู้ปัญหาการ
สอนในภาคเรียนนั้น 
  2.2  ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง 

3 โครงการส่งเสริมและประกวดการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1.  เพ่ือต้องการศึกษา พัฒนา หรือแก้ไข
ปั ญหาต่ าง ๆ ที่ อาจ เกิ ดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา  
2.  เพ่ือน าผลของการวิ จั ย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
3.  เพ่ือให้ สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.)ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 
5.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตาม
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 
6.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรอง

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  น าข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
มาพั ฒนาวิ ทยาลั ยฯ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  มีผลงานวิจัย จ านวน 1 เล่ม 
 

1.  สามารถพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆที่
อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ 
2.  มีการน าผลของการวิจัย ไปพัฒนา 
ปรับปรุงแกไ้ขในครั้งต่อไป 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. 
7.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านที่  2, 3, 4 
8.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ (ข้อ 4) ตามนโยบาย
ของ คสช. 
9.  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ด้านที่  2  
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.6 

 
  



 พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยกย่อง เชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม คิดใหม่ ท า
ใหม่ พัฒนาจิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศกึษาใหม่ได้รับทราบ 
แนวทางการปฏิบัติตน  กฎระเบียบ  และ
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างปราจีนบุรี 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จัก
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม  และเป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้และทักษะชีวิตที่ดีมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง  ๆ
4.  เพ่ือให้นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านจิตใจ
มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1 นั กเรี ยน นั กศึ กษาใหม่    
จ านวน 200 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรัก 
ส ามั คคี กั น ใ นหมู่ คณะและ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
  2.2  นักเรียน นักศึกษาประพฤติ 
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ 
  2.3  นักเรียน นักศึกษา สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยได้ 
  2.4  นักเรียน นักศึกษา ได้มี
โอกาสพัฒนาจิตใจ มีความรู้ คู่
คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ แนว
ทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี 
2.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม และเป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม คิดใหม่ ท าใหม่  พัฒนาจิตตาม
หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  นักเรียน นักศึกษา  สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้ 
4.  นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ
ต่าง  ๆนอกเหนือจากการศึกษา 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2.5  นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า
ร่วมโครงการต่างๆ นอกเหนือจาก
การศึกษา 

2 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เพ่ือจัดค่ายให้ลูกเสือได้เรียนรู้การอยู่
ร่ วมกันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.  เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
3.  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรมน า
ความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตสร้างความสมานฉันท์ สันติภาพ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีทางประชาธิปไตย 
4.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ และสังคมอย่าง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  ลู กเสื อวิ สามัญเข้ าร่ วม 
จ านวน 150 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ลูกเสือมีความรักสามัคคีใน
หมู่คณะและด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมได้ 
  2.2  จัดค่ายส่งเสริมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับการเข้าค่ายลูกเสือ 
  2.3  สามารถปรั บตั วเข้ ากับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เข้าค่าย
ลูกเสือประพฤติปฏิบัติตนได้ตาม
กฎระเบียบที่ค่ายก าหนด 

1.  ลูกเสือสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าค่ายไปใช้ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  ลูกเสือเกิดความตระหนักในความส าคัญ
ในการเข้าค่ายลูกเสือและเห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

1.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุ คลากร นักเรี ยน 
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.  เชิงปริมาณ 1.  นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
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2.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุ คลากร นักเรี ยน 
นักศึกษา  มีความสมัครสมาน  สามัคคี 
3.  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน 
นั กศึ กษา  เกิ ดความรั กชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

  1.1  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   
จ านวน 54 คน 
  1.2  นั กเรี ยน นักศึ กษาใหม่    
จ านวน   300   คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
  2.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้ มี ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
  2.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ของทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 

2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
3.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ จัด
ขึ้น 
 

4 โครงการวันสถาปนาพร้อมใจไหว้ครู 1.  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวท ี
2.  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้
ท าบุญร่วมกัน 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  บุคลากร  และนั กเรี ยน 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  500  คน 
2.  ชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู 
กตเวท ี
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3.  เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ  เกิดความรักในสถานศึกษาที่ตนศึกษา 
4.  เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน นักศึกษา  
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
5.  เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงานของไทย
และวันส าคัญที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 

  2.1  นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้ง
ถึ งความ สามั คคี ของผู้ ร่ วม
สถานศึกษา 
  2.2  นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 

5 โครงการวันศุกร์พบธรรม 1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพและได้พัฒนา
ทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุ
คลการสามารถเข้าร่วมสวดมนต์
ไหว้พระ เพ่ือตระหนักถึงเรื่อง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
ความส าคัญของศาสนา  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ ไปใช้ในการเรียนการสอน
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม
ได ้  

1.  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเข้า
ร่ วมกิจกรรมในการสวดมนต์ ไหว้พระ 
โครงการวันศุกร์พบธรรม  
2.  นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลการ 
สามารถน าความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี 
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6 โครงการช่อสะอาด 1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้ บริหาร ครู  
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
2.  เพ่ือให้ความรู้ และบทลงโทษของการ
ทุจริต  
3.  เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึง
ปัญหาของผลกระทบจากการทุจริต 
 
4.  เพ่ือน าความรู้ที่ ได้รับมาเผยแพร่และ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียน นักศึกษา   จ านวน   
500   คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม 
  2.2  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม  
  2.3  เ พ่ื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และลดปัญหา การ
ทุจริต และการฉ้อโกง ในสังคม 

1.  กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกเรื่องการซื่อสัตย์ 
สุจริตมากขึ้น 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการทุจริต และรู้บทลงโทษของผล
การทุจริตได้ดียิ่งขึ้น 
3.  กลุ่ มเป้ าหมายรับรู้ ถึ งปัญหา และ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต และ
ฉ้อโกง 
 
4.  กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้ 
น ามาใช้มาปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมที่ดีต่อไป  
 

7 โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา  1.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา
ได้มี กิ จกรรมที่ ท าร่ วมกันและได้ดู แล
นักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด  
จ านวน  716  คน 
 

1.  นักเรียนนักศึกษากล้าขอค าปรึกษาจาก
ครูที่ปรึกษามากขึ้น 
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2.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ
พัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนนักศึกษาเป็น
คนดี  
 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
จ านวน  547  คน 
  2.2  นักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  
(ปวส.)  จ านวน  169  คน 
 

2.  นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯได้ 
 

8 โครงการคนดีมีรางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียน 
นักศึกษา 

1.  เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา มีความตั้งใจการท าความ
ดีและตั้งใจเรียนขึ้น 
2.  เพ่ือเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ
แก่นักเรียน นักศึกษาที่ท าความดีและเป็น
การส่งเสริมให้ร่วมกันท า  ความดี 
 

1. เชิงปริมาณ  
  1.1  คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. , ปวส, (ภาคปกติ) 
ของวิทยาลัยฯ ที่กระท าความดี
ให้กับวิทยาลัยฯ สังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น เพ่ือมารับรางวัล จ านวน 
50 คน  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียน
และท าความดีมากยิ่งขึ้น 
 
 

1.  นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจขยันเรียน
และกระตือรือร้นที่จะกระท าความดีมาก
ยิ่งขึ้น   
2.  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีคุณภาพ  
คุณธรรม และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีกับ
รุ่นน้องและเป็นคนดีของสังคมต่อไปใน
อนาคต                                             
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  2.2  นักเรียน นักศึกษามีขวัญ
ก าลังใจที่จะกระท าความดีและ
ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น 

9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

1.  เพ่ือเป็นการตักเตือนและสร้างพฤติกรรม
ที่ดีแก่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ลดพฤติกรรม
ก้าวร้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไป
ในทางที่ดีข้ึน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะอย่างสามัคค ี
4.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯและสังคมอย่าง
เคร่งครัดและตรงต่อเวลา 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 
600 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2. 1  นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า มี
พฤติกรรมที่ ดีขึ้ นหลั งเข้ าร่ วม
โครงการ 600  คน 
  2.2  นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะอย่างสามัคค ี
 

1.  นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมดีขึ้น 
2.  นักเรียนนักศึกษา ได้ปรับปรุงตนเอง  
เพ่ือจะเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนนักศึกษา
กลุ่มอ่ืนต่อไป 
3.  นักเรียนนักศึกษา  มีระเบียบวินัยดีขึ้น 
 

10 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1.  เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
 

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

1.  เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้มีฝีมือให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
3.  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรักศรัทธาใน
วิชาชีพที่ตัวเองเรียน 
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4.  ให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน ยอมรับ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

  1.3  มีตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขา
งานไปร่วมแข่งขันระดับ ภาค อย่าง
น้อยสาขางานละ 2 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ื อให้ ผู้ เรี ยนมี ฝี มื อได้
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 
  2.2  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน 
  2.3  ให้มีคุณภาพด้านความรู้  
ทักษะ ประสบการณ์มากขึ้น  

4.  เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน 
ยอมรับคุณภาพของผู้เรียน 
5.  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาไปแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับ อศจ. ภาค ชาติ ต่อไป 
 

11 โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการ วันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

1.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุ คลากร นักเรี ยน 
นักศึกษาได้รับทราบถึงกิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.  เพ่ือส่ งเสริมให้บุ คลากร นักเรี ยน 
นักศึกษา มีความสมัครสมาน สามัคค ี
3.  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยบุคลากร นักเรียน 
นั กศึ กษา เกิ ดความรั กชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร 
วิทยาลั ยสารพัดช่ างปราจีนบุ รี   
จ านวน 50 คน 
 
  1.2  นักเรียน นักศึกษาใหม่   จ านวน   
300   คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
ทราบถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์

1.  นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย 
 
3.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันส าคัญของทางวิทยาลัยฯ จัด
ขึ้น 
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  2.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามของไทย 
  2.3บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของทาง
วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
 

 
  



 พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ  
 

กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
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1 โครงการวันศุกร์พบธรรม 1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพและได้พัฒนา
ทางด้านจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุ
คลการสามารถเข้าร่วมสวดมนต์
ไหว้พระ เพ่ือตระหนักถึงเรื่อง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
ความส าคัญของศาสนา  
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการ
สวดมนต์ ไปใช้ในการเรียนการสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมได ้

1.  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรเข้า
ร่ วมกิจกรรมในการสวดมนต์ ไหว้พระ 
โครงการวันศุกร์พบธรรม  
2.  นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลการ 
สามารถน าความรู้ที่ได้เรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี 
 

2 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม  1.  เพ่ือให้ ผู้ บริหาร ครู  และนักเรี ยน 
ตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี  
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นั กเรี ยน นักศึ กษาใหม่    
จ านวน 500 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความ

1.  มี อุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม  
2.  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย  



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้า
งานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง 

ตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจใน
การท้าความดีและร่วมกันสร้าง
เครื อข่ ายชุ มชนองค์ กรแห่ ง
คุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3.  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมใน
วิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดน้อยลง 
4.  มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความ
รับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัย 
5.  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ 
และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน  
6.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
 

3 โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 1.  เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ 
2.  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ
และวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี
จิตส านึก จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  มีประชาชนเข้ารับการบริการ
จ านวนไม่ต่ ากว่า 200 คน 
  1.2  มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 10 คน 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียน นักศึกษาพัฒนาความรู้การ
บริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
2.  ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการ
ช่วยเหลือ 
3.  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา  จิตบริการ   
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
2.2   ประชาชนในท้องถิ่นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือ  
 

 



 พันธกิจที่  5 เสริมสร้างบุคลากร ผู้ เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ด ารงตนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เป้าประสงค์ เป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่นได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม  1.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
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
ท าความดี  
2.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดย
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่   
จ านวน 500 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  ผู้บริหาร ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนทุก
คนมีความตระหนักรู้เข้าใจ และ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิด
ชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดี
และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ที่ ท้ า ง า น ด้ า น
คุณธรรมอย่ าง เป็นรูปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

1.  มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม  
2.  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งวิทยาลัย  
3.   มี พฤติ กร รมที่ พึ งประสงค์ ด้ าน
คุณธรรมในวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
4.  มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรับผิดชอบจากผู้ เ กี่ ยวข้อง ใน
วิทยาลัย 
5.  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม
ฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน  
6.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2 โครงการบริการวิชาชีพ 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม  
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการ
เสียสละและมีจิตอาสา 
3.  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
วิทยาลัยฯ และสังคม 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษา ทั้ง 6 สาขางาน
ออกบริการชุมชน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนเกินการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2  นัก เรี ยนรู้ จั กพอเ พียง 
พอประมาณ 
 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา 
3.   นักศึกษารู้ จักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง  
 

3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
แบบยั่งยืน 

1.  เพ่ือการใช้ทรัพยากรภายในวิทยาลัย
อย่างมีคุณค่า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของนักศึกษาและบุคลากร 
2.  เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ภายในห้องเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.  เชิงปริมาณ 
  1.1  นักศึกษาทุกชั้นปีมีห้อง
การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทั้ง 
6 สาขางาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
  2.1  เพ่ือให้นักเรียนเกินการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2  นัก เรี ยนรู้ จั กพอเ พียง 
พอประมาณ  
 
 

1.  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้ทรัพยากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่า 
2.  นักศึกษาทุกสาขางาน ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทององค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา 
3.   นักศึกษารู้ จักการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรฐานศึกษา  

 

 

 

  



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอาชวีศกึษา  พ.ศ.  2561 

 
 

เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเลิก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงสมควร
ปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๓  ที่ก าหนดว่า  “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  ตามมติในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑  จึงให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่   ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  ดังต่อไปนี้คือ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
  การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  
ดังนี้ 

  ๑.๑ ด้านความรู้   
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  

ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  
และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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  ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  ทักษะวิชาชีพ  

และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   สามารถประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีสุขภาวะที่ดี 

  ๑.๓ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ   

เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น   
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา   
  สถานศึ กษ ามี ค รูที่ มี คุณ วุฒิ ก ารศึ กษ าและจ าน วนตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหน ด   

ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

  ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่   
หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลั กสูตร  
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียน  การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

  ๒.3 ด้านการบริหารจัดการ   
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครุภัณฑ์  และงบประมาณ  ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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  ๒.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือ
ของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
  ๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
   สถานศึกษามกีารสร้างความรว่มมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้   

  ๓.2 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย   
   สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  

งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๖๑



rj:cn'l nn :wl :x fi nurB nr:
tiar rnr:grunr:arirflnur x.n. bdloo

.dv<
tno!st'tuIn1:aonnnn:uv:r.rnr:U:vfi'uqruntnn1:finu1 il.fl . bdloo InuunGnnnn:cri:?.1

'iroiru:vuu radnrnnrd uauiinr:drvrYuqrunrnnr:finur rr.fi. b.ido. ilaunr:r]{urJ1.:urn:gru
nr:sT ilfinur :vd'urJ:inrnf,uriq:itrirr uac:crYuU'iunTnfiurisr:irrtfidu({ u6uu.lsr:f1u
nl:oT ihfinur drr,riunh:ilnou:uitrirr:cuv*u hiu,rurcauuavaasrn',iaofiunnn:ru:r.rnr:rJ:Jn-u
-- --- 4 v ). 

-. 
-.-.---'qiln1fln1:frnu1 11.r't. bdbo tia , fidtauor'jr 'hianruflnuturiavur,il-,rrrifii:vuun1:il:ufruqrun1fl

nr:fl nul nrulua nrufi nut In u nr: druu n u r n :gru nr:fi nu1u o { a 01u Anu.r1firfl uhlnrulri:gru
nr:finururiav:cduravrJ:irnnnr:finurfi:-grrr5'irnr:n:=n:rrdnurBnr:r1:cnrnriru6 niurrtot'i*1.-
ufiulYflulnr:d'crnr:flnu1t0{flnruf;nuT drj.rqrun1u0r1lurrfi:grunr:f,nuruacoirrfiunlierltturuu
i. '. reYnluuaL?l :

" orfi'uiirulnn'lua21u1ulrn:r d uav!1n:1 oc', trl,irfl:u:rtrirg{fi:vrfiuuuira'l::1rn1:
n:vx:xfinu16n't: 11.fi. bddb iguuh5'lrnlrn:vr:?qfinurBnr: Ioruriruuvril?a{nolvn::!n1:
nr:orirfinui snrufitun:l?1,:vqro{.td bnealDo riioiud bd ruuluu b;r {flrfiunrfrnrt:vn1r,r
n:vvt::.ti{nurtnt: ris.r h[l{l1n:j1un1:ortrfinur :vrr-ud:rnrnfiutin:itrin uav:vdu

-u'aJiltvn'rniufsr:itrilr{uq{ lt.fl. bddd ariud ob fi'uorur yr.fl. blrdcr unvrJ:rnrnn:vyr:zrfinur6nr:
rio.: hil{u1er:g1un'l:o,irfrnur druiunr:tlnau:uitr6t^r:vuvfu fi.n. bdbo aliud ,l riuuruuna*u

tr.r{. bdloo uavhil{'rJ:un1fln:svl::.tfinurBnr: lio.r !'le}:r1un1.:ortri(nur r{.n. bdbo 1,unr:{'n
Rt:finurunrnl:U:urTuq*ToTl6:u-rrirlo:rtrfrnur :vd'uGvnrnfiufn:imfiw :vrYur]:c.nrafiurirr:

it1tl.r{ufl { uau n 1:r{ n at:x?t1tlr n'! 9ro LUU n av' 

$1el:g'1unr:orirfinvr d:vnaufiru en ulgl:g1u * rJxrf;unrrtJ:crfiu d.rd4

u'r el:g1ud o q uf,nuru;t a.r (dT rio n1:A nu'r a16r fi nurfr fi .lrJ:sal i
nt:l-nnt:ottrfrnur lflunr:i'rrnr:finurrdorYsuur{drrilnr:finuta'rtrfinurlfifintruj

t,

fivinu::uasnr:rJ:vqndltrtulrJsrruu'l0r:j'luqil1fia'ri:finurusiav:veiunr:finur unvfiquo::u
oirro::u uacns:dnururdfi.nj:vard drvnoudruiJ:vi6unr:il:ydu n-.:il " " i

99
o.ot fllUfl?1XJ

{dr ri t nr: fl nu'r s1t? fi nufi nr tr ftd u r fi'udo rfi o ni.: nuua'nnr: u qufr ua v

uulrJ[r]Hdt 1 drdu:talfitartriufrriuu r,riodr.:ru Inuniunrru$i.rvrqufl uavraiadarfiroS.r rf,ulil
<-ag-

fl1U!1n:q1l.lq0J? ru01t2r,l nu1ufl av:vnun1:fl nu1dtt

/o.b drufi'nuv...



-b-
UU

o.b dlur[ntiuuncnr:il:u a n fltd
y2-.!.----s- ^--d.-i--.-^.r-*- -. 4-o-.4 q ;. u - 4 u
4a1t:1 n1:fl nu101t? ri nu'l!frnuufr drruulunn?::ufr bo fnuvitrtw ua vunuv

fiinrtulilsr1!u'1fl:n1uqru1fio16:finurusiau:vsrlunr:finu1 fl'ru,l:ntl:vqndld1,unr:Ufrtifirru $au
nr:s{1:lfiina{drxr{uridutdotitfintruq,unruditru'llr0{ffi:u5fiovrorfio.: uuriqrn.',r"fr6

o.* dru qruo::u oiuur:u uavqcufi'nr*rucdfi {d:ra.r i
{iitr{tnr:finurorfi:fi nurfi qruo::u lSuo::u r::u.lur:ruimiu rrnnfi ravfi oi#r,

-.J:, --l ! . ' ar - y-J d e -vlel SlItQttau:nultannnumta.:trfrluu rnr:rnnutt'lu tnr:ndyrEto.:{5u iirnruiuFn{aufllrJuylu'tyi
vi

uilrfr{olstuta{s't1:r:suautJ:vsr6tllnudufir'r:vuurnrJslirivr:rrflurJ:vur iimaril:ruv uavfitsriirfin
a td e.
:nua{R2oaau

'd. ' ;, t o'-
.il1915{1uyt b n'l:1nn1:a1t?flnu19.. 'ii {-tto'... ir, 

t- 
1 ' o '-!' . aorufrnu'tIn:frfraruf fin1:finri1uavQ1u?ugl:lllrnrurifirilauet iHua"nan:s1ual:inuu

v t .t . -' --'--".'ii"-.r'--'--
il u _ _ - _ -.i v v q. 4 o u q u u . .dtu nl.: 1 sl n 1 : t: B u n1 : a ouri tuuri t5 u u rU u dr n ry ua v ui ur : io n't :r fyt u l n:r 0{ a 01u fr nu.t
od'wfirJ:vfimEntn'finrrudrriilun'r:s{rrfiunr:sruuluuradrn'egro.:udrulruo1uf,.rr{eruiaudrarau
Jo v d - -. f
.fi rirfrunuaanlufi nu'l rJ:cnoupirurJ:vr6unr:rJ:u rfi u rYld

''.9vdd
. h.o o1ufi afl an:a1rj16nu1

. -'t --." a0luEnurt,t'r,rd'nXn:gruau::nuvdasnad'olfiun?116'a{n1:roi{tiuu qutu
anrurl:vnoun't: narnu:.ilru inr:rJiurJl.r:ruitrrfiu r,tiariruuot:ruirltr,rri r,rEanrjlitrrvlurfiu
q va r .i I '
lrivrnsionT:trjHeruu{artortunluln6unvarrlfr'orn'r:sa{na1ou:n{'lu tounrrli:rfiofi'u
an'lutjrunBunr:raEaurirt .:rufi tdE :{0.:

ro.u d'tunr:{qnr:rigunl:f, oua1fi rfinur
a 0 1 u fl n u1 il n I r u E zu ? eil n't : fl n u 1 u a v u i, 1 u? u rt 1 u r n ru vrfr rir u u n ldYu n 1 : y{'sr u,l

t4,,J)eeeAuadrrtilu:cuusiarfial tilorflu{tiorvr"rd'runruu::u nius::rJttavR?luuiuu{.rurritrnr:rravit.rfin
o-nnt:tiuunr:doudtfiu{rtuurflr1drfi'qJ flouaua{ntrusYornt:uar{riuuvY.:iariuuuavr-uvi.uru

u --.i--f{:4- t. ), ' Ga - ..-.. d d u u u -: '-'
fl1XUan6fi: X',lsl:!1UnU?Bl0'lt,?flnultrnav:voun15flflu1 stlr:urIuu.n5atouln]urilu.ldunl:i'glu d .t I

n1:ftnuluavnt:rJ:vrfiusranr:tiuu'ua{usinvudnafi: ri.rraiu ariuarlu rirfi'u qual,vin;{ornr:rEout

fl 1:fl ou:'rtJitT trfg nri'a{ n:uf,?u fiuq:ni

b.$ rhunr:uiut:dnnrt
a 01 u fi n u1 uiur :{rr n r :q n a 1n 5 6n 1fl u? n e'ar 4 :ivr"ad 0 1 n1 : a 0 1 ud rio.r rE u u

fio.rrjfrrifinr: I:rfinrru quriivtuu3nr: da uuri.rr5uuf rvrnluladal:fiurflfi nlnlrur{ uac{uil:vrr,ril
d .Id r r .J v

.rar anrufi nurfi fi aqja d1.t tfi !rTnsnrtr uaviU:vf, mBnrvr

u.a rirunr fliruluu r u {n r nJfi rifi

an r u 6 n ur$ n r r u rir rinlu n r : s{r rfi u n r : utur : o"n n 1 :fl n 1u 6 nu,t n 1 il uI u u r u iir fi'ry

frr.njrumufrudqdnrniarilru.ltufiritf,uquaanrufrnulilauu:r1u lnun?ruirufiaro.r{uiur: n; qnaln:
a i- ! , < , - e

u1.ln'r:fimJruav{riuu :'ufinr:d?tltuHo ei.rtail afuaquorn{rinn:a.r quru a01uil5unounl:rlav
, JJ u !

udrrJ.:'lufr rfr ur{orfiinlnisttavnln t0n{u

./ltn:ttufr cn...



-6n-

rrT nrg.lud s' n1rfltl{f,{nuru.icnr:riauY{ '- ------{
anrufintgri'lufior{tqnnn $rtu orr{n:oir.: 1 rfiaair.:arnuur,irnr:riuuf finr:ihli,r

t,
uinn::u.d*j:vfiu$ lruai'r.:a::ri o.,rli'u rj:vnaudrurj:vr6unr:d:yriu d.rf

v. 6n.6r frrunnuirufiolunr:afrr#lntuillnr:riuut
' a0rufinrsrinr:afr.ln:uirliorYuqnou qro, a.rrin:oir.r 1 f,.rturJ:vryrFruav

sirlrJ:vrunlunr:o'nnr:flnur nr:{aruinurn:urrnr:finur n:cu.runr:Gauf nr:uinr:mrisrnl:uav
irn6w Inuhirianluladdlr,turvau wl'a{nrur{riuuuavnuluprru{fi.:nurui.rnr:riauf

m.h druu{srn::r dqd:v6u$ nuafrla::ri o.ui{'u
. anrufinureicriilafiuaqulfiinr:ior{ruinn::u dlrj:v6u,o. luairla::d .:ruiirr

lnu-{uBra1: cg tharn:nrlnr;finur {riuu utadruriuqnna rlrtu uo,{nrfii 1'fiarrriiorjrir1i.fl
rJ:vlaririts-inuriorir.l:ia.rri uaurruuurrdqja,rs,r:ruru',,'"' I'.

' (ursE:crilu:fi micyr,n:ugfi ail)
:]u uoT ir' r nr : n :yyr:rcfi nul6 ni:



 

วิทยาลยัสารพดัช่างปราจีนบรุี 

306/1 ถนนราษฎรด าร ิต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรุี 

โทรศพัท ์: 0-3721-2220 โทรสาร : 0-3721-6825 

http : //www.ppcollege.ac.th/ 


	ปกหน้า
	คำนำ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	ปกหลัง

