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วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำลังคนของประเทศและภำคเอกชน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และ
กำรฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ

ยุทธศำสตร์
1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
5. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
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ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน
1. พัฒนำศูนย์อบรมอำชีวศึกษำ
2. เทียบโอนประสบกำรณ์สำยอำชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
3. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
4. จัดตั้งและขยำยศูนย์ซ่อมสร้ำง เพื่อชุมชนFix It Center
5. ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
6. ขยำยให้มีผู้เรียนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้น
7. ลดกำรออกกลำงคัน
8. ขยำยโอกำสในกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำถึงระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
9. สอนวิชำชีพ เพื่อคนพิกำรในสถำนศึกษำ
10. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
11. จัดอำชีวศึกษำและพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในกลุ่มพื้นที่ชำยแดนภำคใต้

มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลีย่ นกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่ำงมี
คุณภำพ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
1. เร่งยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
3. ปรับปรุงหลักสูตรอำชีวศึกษำทุกระดับ
4. ยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดยอิงผลกำรประเมินระดับชำติ (V - Net) และกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ
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5. พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง
6. ร่วมมือกับภำคเอกชน ในกำรเรียนกำรสอน และฝึกงำนในสถำนประกอบกำร
7. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ กำรบริกำรสังคม จิตอำสำและกีฬำ
ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
2. ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำ โดยอิงผลกำรประเมินของ สมศ.ด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
3. วิจัยปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
5. ส่งเสริมนวัตกรรม กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
6. จัดกำรเรียนกำรสอน English Programและ Mini English Program ด้ำนอำชีวศึกษำ
7. นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคุณภำพครู
1. กำหนดมำตรฐำนสมรรถนะครูอำชีวศึกษำ
2. พัฒนำครู โดยใช้เครือข่ำย/สมำคมวิชำชีพ
3. พัฒนำระบบนิเทศภำยใน
4. เร่งยกระดับวิทยฐำนะ
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อมัน่ มี
เอกภำพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ
2. นำระบบ ICT มำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
3. บริหำรงำนบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
- ดูแลและแก้ปัญหำครูจ้ำงสอนและใบประกอบวิชำชีพ
- สร้ำงขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในควำมเป็นเจ้ำขององค์กร
4. ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
5. จัดสรรงบประมำณ / ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม
- ครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน
- สถำนศึกษำขนำดเล็ก
6. กระจำยอำนำจกำรบริหำรงบประมำณ

23

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ
1. จัดตั้งกองทุนอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและฝึกอบรมวิชำชีพ
2. เพิ่มกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีทุกระดับ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ทั้งในและต่ำงประเทศ
3. ขยำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำครูพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
4. ร่วมกับประเทศในอำเซียน พัฒนำคุณภำพกำรอำชีวศึกษำ

ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
* ยึดหลักธรรมมำภิบำล
บริหำรงำนประจำ
* นำภำพลักษณ์ที่ดี
ใช้เทคโนโลยีบริหำร
* ประสำนเครือข่ำย
ขยำยทวิภำคี
* ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ
* เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้ำ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมสำเร็จ"
1. ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภำคี
4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์
6. สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ
7. พัฒนำโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมำภิบำล
9. เน้นทำงำนประสำนชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี

"เมืองน่ำอยู่
เกษตรปลอดภัย กำรท่องเที่ยวคุณภำพ
เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก"

พันธกิจ
1. พัฒนำทุนมนุษย์ ทุนทำงสังคม และคุณภำพชีวิต อย่ำงทั่วถึง
2. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม เทคโนโลยีในกำรจัดกำรระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิต
3. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชำยแดน
4. สนับสนุนกำรจัดทำแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม
5. พัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน เพิ่มประสิทธิภำพกำร บริหำร
จัดกำรท่องเที่ยว ปลอดภัย
6. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนำศักยภำพระบบกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร เกษตร
อุตสำหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภำพมำตรฐำนเพื่อกำรบริโภคและส่งออก
7. พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ส่งเสริมอำชีพชุมชน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและระบบโลจิสติกส์ให้มีมำตรฐำนสำกล เพิ่มช่องทำงกำรค้ำภำยใน กำรค้ำ
ชำยแดน ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรค้ำกับต่ำงประเทศ
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ยุทธศำสตร์ จังหวัดกำญจนบุรี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงสุขภำวะ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยและสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์กำรพัฒนำ
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงครบวงจรและทั่วถึง
2. พัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงทุนทำงสังคมชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง
4. เสริมสร้ำงระบบควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกลในทุกมิติ
5. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณภัย
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
7. พัฒนำจัดกำรด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน งำนประกันสังคมมุ่งให้ผลสัมฤทธิ์
8. ส่งเสริมกำรมีงำนทำของแรงงำนในระบบและนอกระบบอย่ำงยั่งยืน
9. ส่งเสริมและต่อยอดโครงกำรตำมพระรำชดำริฯ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร
กลยุทธ์กำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบข้อมูล แผนพัฒนำกำรเกษตร ระบบสำรสนเทศกำรเกษตร ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
2. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและระบบชลประทำนเพื่อกำรเกษตรและกำรใช้พลังงำนทำงเลือกเพื่อ
กำรเกษตรให้เหมำะสมครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อพัฒนำกำรเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญำดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สมัยใหม่
4. ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถำบันเกษตรกร
5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต อำหำรและสินค้ำเกษตรปลอดภัย กำรแปรรูป กำรจำหน่ำยให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำน ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมบุคลำกร (ภำครัฐ) ด้ำนกำรเกษตรให้เป็น Smart Officer
7. ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดของสินค้ำเกษตร
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์ และกำรท่องเที่ยวคุณภำพ
กลยุทธ์กำรพัฒนำ
1. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว
2. สำรวจ วิจัย และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
4. ส่งเสริมสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล
5. ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมด้ำนกำรตลำดยุคใหม่
6. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อควำมยั่งยืน
8. ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรค้ำชำยแดน
กลยุทธ์กำรพัฒนำ
1. เพิ่มประสิทธิภำพระบบขนส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
3. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ผลิตภำพแรงงำน แรงงำนวิชำชีพและยกระดับสถำนประกอบกำรสู่
มำตรฐำนสำกล ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
4. ส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและกำรค้ำชำยแดน
5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรค้ำกลุ่มประเทศอำเซียน +๖
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ปัจจุบันตั้ งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ำมะขำม
อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 หมำยเลขโทรศัพท์ 034-520586 , 0648562239 หมำยเลขโทรสำร 034-520554 สำรบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ kanchanaburi06 จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ kan_poly@outlook.com เว็บไซต์ www.kanpoly.ac.th มีบทสรุปของสถำนศึกษำ ดังนี้
ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ชื่อเดิมโรงเรียนสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี สังกัดกองโรงเรียนฝึกฝนอำชีพ
กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร มีประกำศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2521 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งำน 83.7
ตำรำงวำ โดยก่อสร้ำงอำคำรเรียน ในที่รำชพัสดุ แปลงหมำยเลขทะเบียนที่ กจ.10 เปิดทำกำรสอนโดยเรียง
ตำมลำดับดังนี้
วันที่ 8 ตุลำคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง ให้แก่ประชำชนทั่วไป รุ่นแรก
มี 6 แผนกวิชำ ได้แก่ แผนกวิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง แผนกวิชำช่ำงตัดเสื้อสตรี
แผนกวิชำเสริมสวย แผนกวิชำบัญชี และแผนกวิชำพิมพ์ดีด
ปีกำรศึกษำ 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรช่ำงฝีมือ (ปชม.) จำนวน 2 สำขำ คือ สำขำวิชำ
ช่ำงยนต์ และสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
ปีกำรศึกษำ 2527 มีโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกรมอำชีวศึกษำกับบริษัท โอซีซี มหำชน จำกัด
เพื่อสอนแต่งหน้ำให้กับนักศึกษำแผนกวิชำเสริมสวย ปีละ 3 รุ่น ๆ ละ 50 - 60 คน
วันที่ 7 มิถุนำยน 2534 กรมอำชีวศึกษำได้ยกฐำนะให้เป็น วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี สังกัดกอง
กำร ศึกษำอำชีพ กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ปีกำรศึกษำ 2535-2539 โครงกำรควำมร่วมมื อระหว่ำงกรมอำชีวศึกษำกับบริษัท ซิว เนชั่นแนล
จำกัด เพื่อผลิตช่ำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รุ่น มีนักศึกษำ จำนวน 136 คน จบกำรศึกษำ จำนวน
130 คน
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ปีกำรศึกษำ 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 2 สำขำวิชำ คือ
สำขำวิชำพำณิชยกำร และสำขำวิชำช่ำงยนต์
ปีกำรศึกษำ 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สำขำวิชำ คือ
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง และสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
ปีกำรศึกษำ 2540 จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบั ตรวิชำชีพ (ปวช.) สะสมหน่วยกิต
จำนวน 4 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง และ
สำขำวิชำพำณิชยกำร
ปีกำรศึกษำ 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภำคี
สำขำวิชำช่ำงยนต์
ปีกำรศึกษำ 2544 สำขำวิชำช่ำงยนต์ มีโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
กับบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด สำนักงำนผู้พิพำกษำสมทบศำลจังหวัดกำญจนบุรี แผนกคดีเยำวชน
และครอบครัว อบรมวิชำช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์หลักสูตร 150 ชั่วโมง จำนวนนักศึกษำ 15 - 20 คน
ปีกำรศึกษำ 2546 มีโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี กับ ผึ้ง หวำน
รีสอร์ท แอนด์ สปำ แควใหญ่ แควน้อย และ อะซัว คำแสด รีสอร์ท พัฒนำบุคลำกร ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ และทักษะวิชำชีพ เพื่อตอบสนองนโยบำยโรงเรียนในโรงงำน
ปีกำรศึกษำ 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภ ำคี ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม สำขำวิชำติดตั้งไฟฟ้ำ และสำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีกำรศึกษำ 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม สำขำงำนยำนยนต์ สำขำวิช ำติดตั้ง ไฟฟ้ำ และสำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีกำรศึกษำ 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิชำชีพแกนมัธยม ประเภทวิชำ อุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำง
ยนต์ สำขำวิ ช ำช่ ำงไฟฟ้ ำ สำขำวิ ช ำช่ ำ งอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ประเภทวิ ช ำพำณิช ยกรรม สำขำวิ ชำกำรบั ญ ชี
สำขำวิชำกำร เลขำนุกำร ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่ง กำย สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
ทั่วไป สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำดนตรี
ปีกำรศึกษำ 2552 ลงนำมควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ (ADRA) เปิดฝึกอบรมวิชำชีพ
ระยะสั้น ให้ กั บผู้ พ ำนัก ในศู นย์ พั ก พิ ง ชั่ ว ครำวชำยแดนไทย-พม่ ำ บ้ ำ นต้น ยำง อ ำเภอสั ง ขละบุ รี จั ง หวั ด
กำญจนบุรี
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ปีกำรศึกษำ 2557 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนตำมโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จำนวน
3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยำคม โรงเรียนหนองปรือพิทยำคม และโรงเรียนสมำคมป่ำไม้
แห่งประเทศไทยอุทิศ
ปีกำรศึกษำ 2559 ลงนำมควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำกับโรงเรียนวัดวังก์วิเวกำรำม
อำเภอสั ง ขละบุ รี จั งหวั ด กำญจนบุ รี ในระดั บ กำรศึ ก ษำประกำศนี ย บั ตรวิ ช ำชี พ (ปวช.) ระบบทวิ ภ ำคี
สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำวิชำกำรโรงแรม และระดับกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ
เทียบโอน ประสบกำรณ์ สำขำวิชำกำรบัญชี และสำขำวิชำกำรติดตั้งไฟฟ้ำ
ปีกำรศึกษำ 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำศิลปะกำรดนตรี
ปีกำรศึกษำ 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำกำรติดตั้งและบำรุงรักษำ
ปีกำรศึกษำ 2562 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ภำคสมทบ)
สำขำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำติดตั้งไฟฟ้ำ สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำช่ำงยนต์
****************************
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) :
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี เป็นบ้ำนหลัง ที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีควำมเป็นสถำนศึกษำ
คุณธรรม นำควำมรู้ คู่ชุมชน เปียยมล้นงำนบริกำร เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ บุคลำกรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งควำมเป็นมืออำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้ำวสู่สำกล
พันธกิจ (Mission) :
1. บริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. บริหำรจัดกำรกิจกำรนักเรียน นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำ
และประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
3. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพที่ทันสมัย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรและผู้เรียนสู่ควำมเป็นมืออำชีพอย่ำงเต็มศักยภำพ
5. ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำแบบไตรภำคี เพื่อตอบสนองตลำดแรงงำนและชุมชน
6. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ วิจัย กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ องค์ควำมรู้ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จ
กำรศึกษำและประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
3. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพที่ทันสมัย ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและประเทศ
4. ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรและผู้เรียนสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
5. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบไตรภำคี เพื่อตอบสนองตลำดแรงงำนและชุมชน
6. พัฒนำกำรศึกษำวิจัย กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ องค์ควำมรู้ให้มีคุณภำพมำตรฐำน

อัตลักษณ์ (Student Identity) :
เก่ง ดี มีงำนทำ น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกลักษณ์ (College Identity) :
ตลำดวิชำชีพเพื่อปวงชน
ปรัชญำวิทยำลัยฯ (Philosophy) :
ทักษะเยี่ยม เปียยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชำ ใช้เวลำให้เกิดคุณ
คำขวัญ (Motto) :
สะอำด รวดเร็ว เรียบร้อย วินัย น้ำใจ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational cultures) :
สร้ำงภำคี มีส่วนร่วม หลอมรวมสำยสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์คุณค่ำ สง่ำงำมผลงำน
นโยบำย 3D 2C
1. Democracy (ยึดมั่นประชำธิปไตย) มีควำมตระหนักเห็นควำมสำคัญศรัทธำและเชื่อมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจกำรทุจริต
และต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง
2. Decency (มีคุณธรรมควำมเป็นไทย) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมดีงำม รู้ผิดชอบชั่วดี
มีจิตสำนึกควำมภำคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งควำมเป็นไทย
3. Drug-Free (ห่ำงไกลยำเสพติด) รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเอง ให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
4. Competency (สมรรถนะ) เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ
ชีวิตและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
5. Country (ท้องถิ่น) ร่วมพัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรประกอบอำชีพในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี
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สีประจำวิทยำลัยฯ :
สีแดง – เหลือง
ดอกไม้ประจำวิทยำลัยฯ :
ดอกกำสะลอง หรื อ ดอกปี บ หรื อ ชื่ อ พื้ น เมื อ ง
ของชำวกะเหรี่ ย ง จั ง หวั ด กำญจนบุ รี เรี ย ก เต็ ก ตองโพ่
(ชื่ อ วิ ท ยำศำสตร์ : Millingtonia
hortensis) มี ด อก
รูปแตร ดอกมีสีขำวหรือชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อ
ก ร ะ จุ ก ซ้ อ น ต ำม ป ล ำ ยกิ่ ง ช่ อ ด อ ก ขน ำ ด ใ หญ่ ย ำ ว
10-35 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงมีขนำดเล็ก โคนติดกันเป็นรูปถ้วย ที่มา : https://sites.google.com/site/aaysongsiri42/3
ปลำยแยก 5 แฉก ปลำยมนกว้ำงม้วนลงเป็นหลอดยำวปลำย 4 แฉก มี 1 กลีบที่ปลำยเป็น 2 แฉก ดอกบำน
เต็มที่กว้ำง 3.5-4 ซม.
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การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น แนวทำงกำรด ำเนิ น ชี วิ ต และวี ถี ป ฏิ บั ติ ที่ พ ระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ ำอยู่ หัว รัช กำลที่ 9 ทรงมีพ ระรำชดำรั สชี้ แนะแก่ พสกนิก รชำวไทยมำนำนกว่ำ 30 ปี ที่ พระองค์
ทรงเน้นย้ำแนวทำงกำรพัฒนำ บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดควำมพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่ วนใหญ่
โดยใช้ห ลัก ควำมพอประมำณ กำรคำนึง ถึง กำรมี เหตุผ ล กำรสร้ำ งภู มิคุ้ มกั นที่ ดีใ นตั ว และทรงเตื อนสติ
ประชำชนคนไทยไม่ให้ประมำท ตระหนักถึงกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตำมหลักวิชำ และกำรมี
คุณธรรมเป็นกรอบในกำรปฏิบัติและกำรดำรงชีวิต
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติเพื่อสร้ำงทักษะอำชีพให้กับผู้เรียน
กำรจัดกำรศึกษำจึงมุ่งเน้ นที่กำรบู รณำกำรสู่กำรปฏิ บัติ เป็น จิตพิสัยในแต่ละรำยวิชำ ที่มีกำรบู รณำกำร
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจำกกำรเรียนรู้ในชั้ นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนควรมุ่งเน้นกำรจัดกำรที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผล
ให้ครอบคลุมถึงผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทุกคน คือ
1. ควำมพอประมำณ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน นักศึกษำมี
ควำมพอประมำณกั บศักยภำพของตนเอง พอประมำณในกำรใช้เวลำ รู้จั กใช้เ วลำอย่ ำงคุ้ม ค่ำ เลือกใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประมำณควำมสำมำรถของตนเอง ไม่ทำงำนเกินตัว ไม่
ทำงำนตำมแบอย่ำงคนอื่น มีควำมพอประมำณตำมศักยภำพกับภูมิสังคมของสถำนศึกษำและชุมชน
2. ควำมมีเหตุผล ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินชีวิตด้วยควำมมีเหตุผล ปลูกฝังนักเรียน
นักศึกษำให้มีกำรตัดสินใจที่อยู่บนควำมมีเหตุผล เกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุมี
ผล โดยฝึกให้นักเรียน นักศึกษำพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรกระทำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ เล็ง เห็นถึง ปัญ หำที่เกิดขึ้น เล็งเห็นควำมสำคัญ และเหตุผลในกำร
คำนึง ถึงหลักเหตุและผลที่สมควรกระทำ ใช้เหตุผล รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหำกทำงำนผิดพลำด และนำ
ควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผล
3. กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ของสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้ และไกล จะต้องทำให้เกิด
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ กำรจัดองค์ประกอบของกำรดำเนินงำน ให้มีสภำพพร้อมรองรั บต่อผลกระทบ
ใดๆอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยนอกและภำยในได้เป็นอย่ำงดี เช่น นักเรียน นักศึกษำเตรียมควำม
พร้อมมำก่อนเรียน โดยกำรอ่ำนหนังสือมำล่วงหน้ำ ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรวำงแผนงำน
โครงกำรประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี แผนปฏิบัติกำร 4 ปี และจัดระบบกำรทำงำนอย่ำงเป็น
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ขั้นตอน กำรปฏิบัติงำนต้องมีควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รู้เท่ำทัน
และเตรียมควำมพร้อมไม่ว่ำผลงำนจะออกมำในลักษณะใด และขอคำแนะนำ คำชี้แนะจำกผู้รู้
4. เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบไปด้วย รอบรู้ รอบคอบ ระมั ดระวัง โดยมีหลักกำรและเทคนิค
ในกระบวนกำรคิ ด มีค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในงำนที่ จ ะปฏิ บั ติ ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ยควำมรอบคอบ ระมั ด ระวั ง
ปฏิบั ติงำนอย่ ำงถู กต้ อง นำควำมรู้ที่ไ ด้รั บมำประยุกต์ ใช้อ ย่ำ งเหมำะสม มีทัก ษะกระบวนกำรแก้ปั ญ หำ
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรสืบค้นหำคำตอบ นำไปสู่กำรมีมโนภำพและควำมคิดรวบยอด
5. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบไปด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญำ แบ่งปัน
ซึ่งเงื่อนไขควำมรู้ เป็นเงื่อนไขทำงด้ำนควำมเก่ง ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม เป็นเงื่อนไขทำงด้ำนควำมดี ทั้งสอง
เงื่อนไขจะต้องมีควำมสอดคล้องกัน เพื่ อให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข อำทิเช่น
ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมมีระเบียบ สะอำด มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอก
ผลงำนผู้ อื่น สำมำรถสร้ำ งสรรค์ผลงำนได้ ด้ว ยตนเอง มี ควำมอดทนต่อ ควำมยำกล ำบำก ไม่ท้ อถอย ใช้
สติปัญญำในกำรแก้ปัญหำ มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำหำควำมรู้ มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เป็น
ผู้ให้และรู้จักแบ่งปันเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ เป็นต้น
6. นำสู่ 4 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่ควำม
สมดุล พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน นักศึกษำ เห็นคุณค่ำ
ของชีวิต น ำควำมรู้ไปพัฒนำชีวิตของตนเองได้อย่ำงมั่นคง พัฒนำและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มี ควำมยั่ง ยื น
ช่วยเหลือสังคมตำมโอกำสอันควร รักษำสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมดุล
กิจ กรรมของวิ ท ยำลั ย สำรพั ด ช่ ำ งกำญจนบุ รี ที่ ผู้บ ริ ห ำร บุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และนั ก เรี ย น
นักศึกษำมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำสู่กำรปฏิบัติ โดยมุ่ง เน้นผลที่เกิดขึ้น
อย่ำงสมดุล มั่นคง และยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนวั ฒนธรรม
ได้แก่
กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กิจกรรมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กิจกรรมประดิษฐ์เศษ
วัสดุจำกของเหลือใช้ กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนสังคม เช่น กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสัง คม กิจกรรมอำชีวะ
บริกำร โครงกำร Fix It Center โครงกำรออกหน่วยบริกำรประชำชน กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
เช่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้ำงฝำย โครงกำร Bib Cleaning Day กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำน
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมฟังบรรยำยเกี่ยวกับธรรมะ เป็นต้น
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แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการสถานศึกษา
วิทยำลัยสำรพัดช่ ำงกำญจนบุรี น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นแบบอย่ำงในกำรจั ด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อ ให้เป็น สถำนศึก ษำ
พอเพียงสำหรับสถำนศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
1.1 นโยบำย วิทยำลัยฯ มีนโยบำยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อน
ในสถำนศึกษำและบูรณำกำรในแผนปฏิบัติงำนประจำปี ดำเนินกำรตำมนโยบำย และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ที่น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจำปี ที่น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ
และนำผลกำรติดตำมมำพัฒนำ นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถำนศึกษำ
1.2 วิชำกำร วิทยำลัยฯ มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนวิชำกำร ที่ส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนรู้ ดำเนินกำรตำม แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนวิชำกำร
ที่ส่งเสริมกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนรู้ มีกำรติดตำมผล แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ด้ำนวิชำกำร ที่ส่งเสริมกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนรู้ และนำผลกำร
ติดตำมไปพัฒ นำ แผนงำน/โครงกำร/ กิ จกรรม ด้ำนวิชำกำร ที่ส่ ง เสริม กำรบูรณำกำรหลั กปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนรู้
1.3 งบประมำณ วิทยำลัยฯ มีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของสถำนศึกษำที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกำรตำมแผนงบประมำณของสถำนศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงบประมำณของสถำนศึกษำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลกำรติดตำมมำพัฒนำและปรับปรุง กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 บริหำรทั่วไป วิทยำลัยฯ บริหำรอำคำรสถำนที่และจัดกำรแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นบ้ำนหลังที่สองของผู้เรียน มีระบบกำรประสำนสัมพันธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียงของผู้เรียน
2. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 หน่วยกำรเรียนรู้หลักปรั ชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยำลัยฯ ส่ง เสริม สนับสนุ น
ให้ครูผู้สอนจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีหน่วยกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ จัดให้มีกำรนิเทศ/ติดตำม/ประเมินผล กำรนำหน่วยกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรศึกษำ/วิเครำะห์/วิจัย เพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 กำรบูร ณำกำรหลัก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพีย งสู่ กำรเรีย นรู้ วิท ยำลั ยฯ ส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยมีแผนจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ คุณภำพของแผนจัดกำรเรียนรู้
ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่บูรณำ
กำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยำลัยฯ ส่ง เสริม
สนับสนุนในกำรจัดหำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อกำรเรียนรู้ เพื่อบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดทำ/พัฒนำ/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้ำงกำร
พัฒนำคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” ของผู้เรียน
2.4 กำรวั ด และประเมิ น ผลกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ต ำมหลั กปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง วิ ท ยำลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรจั ด ท ำเครื่ อ งมื อ วั ด และประ เมิ น ผลที่ ห ลำกหลำย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบำยให้ใช้
วิธีกำรวัดผลและประเมินผลที่หลำกหลำย และสอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลัก
ปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพีย ง ให้ค รูผู้ สอนรำยงำนผลกำรประเมิ น และน ำมำปรับ ปรุ ง /พั ฒนำ กำรจั ด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และให้กำรสนันสนุนในกำรจัดแสดง/
เผยแพร่/ ประกวด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงำนของผู้เรียนที่เกิดจำกกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้
3. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3.1 กำรแนะแนวและระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรี ย น วิท ยำลัย ฯ มี แผนงำนแนะแนวเพื่ อ
สนับสนุนกำรดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ได้รู้จักกำรวำงแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่ำงสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สำมำรถแก้ปัญหำและพัฒนำตนเอง ได้อย่ำงสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ติดตำมผล กำรจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนำผลกำรติดตำมมำใช้พัฒนำกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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3.2 กิจกรรมนักเรียน วิทยำลัยฯ มีแผนงำน/โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนอยู่อย่ำงพอเพียง จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มีกำรประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทำงศำสนำในกำรจัดกิจกรรมนักเรียนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมนักเรียน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำผลกำรติดตำมมำปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรมนักเรียน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กิจกรรมเพื่อสั ง คมและสำธำรณประโยชน์ วิทยำลัยฯ จัดให้มีกิ จกรรมเพื่ อส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร แก้ปัญหำ/พัฒนำ สถำนศึกษำ/ชุมชน
ด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และนำผล
กำร ติดตำมมำ ปรับปรุง/พัฒนำ กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของผู้เรียน ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ
4.1 กำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง วิทยำลัยฯ มีแผนงำน/
โครงกำร พัฒนำบุคลำกรของสถำนศึ กษำ เพื่อสร้ำ งควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในคุณค่ำ ของหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนิ นชีวิตและปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ส่งเสริมให้
บุคลำกรแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรด ำเนิ น ชี วิ ต และกำรปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ หน้ ำ ที่ ต ำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แก่ บุ ค ลำกรของ
สถำนศึกษำ
4.2 กำรติดตำมและขยำยผล วิทยำลัยฯ มีแผนกำรติดตำมผลกำรดำเนิน โครงกำร/กิจกรรม
พัฒนำบุคลำกร เพื่อส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
นำผลกำรติดตำมมำ ปรับปรุง/พัฒนำ กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำบุคลำกร เพื่อส่งเสริมกำรดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลและเผยแพร่ ผลกำรดำเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ของบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้ำนผลลัพธ์/ภำพควำมสำเร็จ
5.1 สถำนศึกษำ วิทยำลัยฯ น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ เพื่อให้มี
คุณลักษณะของสถำนศึกษำพอเพียง ได้แก่ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลำกร ผู้เรียน มีกำร
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แบ่งปัน สำมัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ และพื้นฟูวัฒนธรรม/ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน/สังคม/ประเทศชำติ อย่ำงต่อเนื่อง
5.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยฯ น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ
เพื่อให้มีคุณลักษณะของผู้บริหำรสถำนศึ กษำพอเพียง ได้แก่ กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำรมีควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจอย่ ำ งถู กต้ อ ง และน ำหลั ก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ ต นอย่ ำ งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
พอประมำณกับศักยภำพของตน สอดคล้องกับภูมิสังคม มีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ต่ำงๆ ให้กับตนเอง และสถำนศึกษำ ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ควำมรู้ควบคู่คุณธรรมในกำรดำเนิน
ชีวิต
5.3 บุคลำกรของสถำนศึกษำ วิทยำลัยฯ ส่ง เสริม สนับสนุนให้บุคลำกรของสถำนศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลำกรจัดกำรทรัพยำกรและดำเนินชีวิต
ด้ำนเศรษฐกิ จ อย่ ำงสอดคล้ องกับ หลั กปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพีย ง บุค ลำกรอยู่ร่ วมกับ ผู้อื่ นในสั ง คม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและ
สำธำรณประโยชน์ บุคลำกรรู้จักใช้และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมดุ ล และพร้อม
รับต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ และบุคลำกรดำเนินชีวิตอย่ำงมีฐำนรำกทำงวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม จำกกระแสโลกำภิวัฒน์
5.4 ผู้เรียน วิทยำลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมมำตรฐำนกำรเรีย นรู้ห ลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงของแต่ ละระดั บชั้น ปีก ำรศึ กษำ
ส่ง เสริ มให้ ผู้เ รีย นปฏิ บัติ ตนให้ด ำเนินชี วิต ได้ อย่ำ งสมดุ ล และพร้ อมรั บต่ อกำรเปลี่ ยนแปลงในด้ำ นวั ตถุ /
เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน
สัง คม ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้ อย่ำงสมดุล และพร้อมรับ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำ น
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ด้ำนวัฒนธรรม
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โครงสร้างการบริหารงาน
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บุคลำกรได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง ดังนั้น วิทยำลัยฯ จึงกระจำยอำนำจกำร
บริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำ ตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 วิทยำลัยฯ จึงกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยฯ :
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ดร.สนธิ ภูละมุล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวรภพ ไพรวัลย์

งานบริหารงานทั่วไป
นางจิราพร รวมยอด

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

นายวรภพ ไพรวัลย์

นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น

งานวางแผนและ
งบประมาณ
นางสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์

น.ส.นันนภัสสร ศรีละว้า
งานการเงิน
นางญาณิศา ผลึกเพชร

งานความร่วมมือ
นายประเวศ สมประสงค์

งานพัสดุ
นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

แผนกวิชาที่เปิดสอน
หัวหน้าแผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานครูที่ปรึกษา

น.ส.รัชนี สุขก่า

นายประกอบ เอกทุ่งบัว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานปกครอง

นางรัตติยา เกิดสินธุ์

นายระพิน ศักดิ์พรหม

งานการบัญชี
น.ส.ศรีสมร เลิศวณิช
ทิพย์

นายอนุชิด อรรถานิธี

นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ

งานวัดผลและประเมินผล
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายสมเกียรติ วรุตมะ

งานประกันคุณภาพฯ
นายนันทกฤษณ์ ศุภโสภณ

งานแนะแนวอาชีพฯ

นายไพศาล ยันตะนะ

นายศุภวิชญ์ คาหอม
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

นายปรีชา มั่นคง

นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาคารสถานที่
นายกาพลศักดิ์ ไชยพาพิมพ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
นางธนัชพร คุ้มเมือง

งานโครงการพิเศษฯ

นายประศิลป เอมใจ

นายนรินทร์ ครุฑอินทร์

งานทะเบียน

งานสื่อการเรียนการสอน

นางจาเนียร ยันตะนะ

นายชินท์ณภัทร นิลกิจ

งานประชาสัมพันธ์
นายภาสกร วรพฒน์
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คณะกรรมการวิทยาลัย

1. นำยสมเกียรติ พงษ์วิทยภำนุ

ประธำนกรรมกำร

2. นำยฤกษ์ชัย

ปรกแก้ว

กรรมกำรผู้แทนครู

3. นำยบุญประเสริฐ

สระทองแก้ว

กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง

4. นำงเตือนใจ

เสนำบุตร

กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นำยวิษณุ

บุญญรัตน์

กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครอง

6. นำยสุภัค

หีบทอง

กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ

7. พระมหำสันติ

โชติกโร

กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. พระมหำสุชำติ

สิริปัญโญ

กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9. นำยปรีชำ

พรหมมินทร์

กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร

10. นำยบุญเสริม

พุกประเสริฐ

กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร

11. นำงรัตนำ

วงษ์ทัต

กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร

12. นำยไพรสนธิ์

ขันทอง

กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร

13. นำยสุรกิจ

ยำงสวย

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นำงสุภัทรำ

สัจจำ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นำงลักษิกำ

เจริญศรี

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นำยธีรชัย

ชุติมันต์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นำยสรรเพชญ

ศลิษฎ์อรรถกร

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

18. ดร.สนธิ

ภูละมุล

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ท้องถิ่น

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. นำยสนธิ

ภูละมุล

ผู้อำนวยกำร

ประธำนกรรมกำร

2. นำยอนุชิด อรรถำนิธี

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

กรรมกำร

3. นำยวรภพ ไพรวัลย์

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

กรรมกำร

4. นำยศำสตรำวุฒิ ชมชื่น

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ

กรรมกำร

5. นำงรัตติยำ เกิดสินธุ์

ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร

กรรมกำร

6. นำยพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

ผู้แทนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

กรรมกำร

7. นำยภัทรวุฒิ พำนิชเลิศ

ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ

กรรมกำร

8. นำยระพิน

ศักดิ์พรหม

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำร

9. นำยประเวศ สมประสงค์

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำร

10. นำงสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

ผู้แทนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอน
ข้อมูลสำขำวิชำที่เปิดสอน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ปีกำรศึกษำ 2562 มีดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน 4 ประเภทวิชำ 7 สำขำงำน ได้แก่
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำงำนช่ำงยนต์
สำขำงำนช่ำงไฟฟ้ำ
สำขำงำนช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนคอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชำศิลปกรรม
สำขำงำนดนตรี
4. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
สำขำงำนกำรโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรทวิภำคี จำนวน 2 ประเภทวิชำ 5 สำขำงำน ได้แก่
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำงำนเทคนิคเครื่องกล
สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
สำขำงำนเทคนิคอุตสำหกรรม
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หลักสูตรเทียบโอนประสบกำรณ์ จำนวน 2 ประเภทวิชำ 3 สำขำงำน ได้แก่
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำงำนเทคนิคเครื่องกล
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรภำคสมทบ จำนวน 2 ประเภทวิชำ 4 สำขำงำน ได้แก่
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำงำนกำรจัดกำรทั่วไป
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรแกนมัธยม
จำนวน 4 ประเภทวิชำ 10 สำขำวิชำ ได้แก่
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ำงยนต์

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำวิชำกำรบัญชี

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

3. ประเภทวิชำศิลปกรรม
สำขำวิชำดนตรี

สำขำวิชำศิลปประดิษฐ์

4. ประเภทวิชำคหกรรม
สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย

สำขำคหกรรมธุรกิ

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป

สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

5. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
สำขำวิชำภำษำเพื่องำนโรงแรมและท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
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ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลำกรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีดังนี้
ฝ่ำยบริหำร :
ดร.สนธิ

ภูละมุล

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี

นำยอนุชิด

อรรถำนิธี

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นำยวรภพ

ไพรวัลย์

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

นำยศำสตรำวุฒิ ชมชื่น

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

อัตรำกำลัง :
อัตรำกำลังบุคลำกรของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 83 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหำร
4 คน
ข้ำรำชกำรครู

23

คน

ข้ำรำชกำรพลเรือน

2

คน

พนักงำนรำชกำร (ครู)

4

คน

พนักงำนรำชกำร (บริหำรงำนทั่วไป)

1

คน

ลูกจ้ำงประจำ (ครู)

1

คน

ลูกจ้ำงประจำ (เจ้ำหน้ำที่)

3

คน

13

คน

ครูอัตรำจ้ำงหลักสูตรระยะสั้น

5

คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่งำน)

16

คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง)

6

คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว (พนักงำนขับรถยนต์)

1

คน

ลูกจ้ำงชั่วครำว (ยำมรักษำกำรณ์)

4

คน

83

คน

ครูอัตรำจ้ำง

รวมทั้งสิ้น
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ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 มีดังนี้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษำ : จำแนกตำมหลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรวิชำชีพแกนมัธยม
4. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประชำชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกำส
จำแนกเป็น รุ่น 141 (3/2561) จำนวน
จำแนกเป็น รุ่น 142 (4/2561) จำนวน
จำแนกเป็น รุ่น 143 (1/2562) จำนวน
จำแนกเป็น รุ่น 144 (2/2562) จำนวน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
364 คน
388 คน
441 คน
384 คน

720
272
527
1,577

คน
คน
คน
คน

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 720 คน จำแนกเป็น :
ระดับชั้น

สำขำวิชำ
ช่ำงยนต์
ช่ำงยนต์ (ทวิภำคี)
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ (ทวิภำคี)
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรดนตรี
กำรโรงแรม
รวม

ปวช. 1
86
49
71
11
27
16
43
8
9
320

ปวช. 2
53
30
54
14
23
21
23
11
0
229

ปวช. 3
47
22
41
3
14
14
24
6
0
171

รวม
186
101
166
28
64
51
90
25
9
720
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หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 272 คน จำแนกเป็น :
สำขำวิชำ

ปวส. 1

ระดับชั้น
ปวส. 2

รวม

19
4
24
15
13
19

22
7
23
6
11
14

41
11
47
21
24
33

23
13
14
19

0
0
0
0

23
13
14
19

0
0
0
163

5
8
13
109

5
8
13
272

ทวิภำคี
เทคนิคเครื่องกล
ติดตั้งและบำรุงรักษำ
ไฟฟ้ำกำลัง
อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภำคสมทบ
ไฟฟ้ำกำลัง
กำรจัดกำรทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรบัญชี
เทียบโอนประสบกำรณ์
เทคนิคเครื่องกล
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
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หลักสูตรวิชำชีพแกนมัธยม จำนวน 527 คน :
ที่

วิชำที่สอน

โรงเรียน

จำนวน
จำนวนชั่วโมง
นักเรียน

๑.

งำนพื้นฐำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

รยส.รร.สมำคมป่ำไม้

23

75

๒.

จัดดอกไม้ในงำนพิธีต่ำงๆ
อำชีพช่ำงร้อยมำลัย
ศิลปประดิษฐ์เบื้องต้น

รยส. รร.ท๕
รยส. รร.ท๕
รยส. รร.ท๕

15
12
20

75
75
75

๓.

งำนติดตั้งจำนรับสัญญำณดำมเทียมและทีวีดิจิตอล

รยส. ร.ร.หนองรีประชำนิมิต

30

75

4.

โดนัท ขนมปัง และเดนนิสเพสตี้
โดนัท ขนมปัง และเดนนิสเพสตี้
คุกกี้และเค้ก

10
9
8

5.

นวดเท้ำเพื่อสุขภำพ

รยส. รร.ท๕
รยส. ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยำคม
รยส. ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยำคม
รยส. ร.ร.หนองรีประชำนิมิต

75
75
75
75

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กำงเกงสตรีเบื้องต้น
กำงเกงชำวเล
ร้อยลูกปัด
ศิลปกำรตกแต่งเสื้อด้วยมือ
กีตำร์โฟร์คขั้นต้น
ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์
ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็ก (แก๊สโซลีน)
ช่ำงบำรุงรักษำรถยนต์
ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ขนมไทยชำววัง
หัตถกรรมงำนเชือก
งำนประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น

รยส.รร.สมำคมป่ำไม้
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตี้ย
วิทยำคม
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตี้ยฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตี้ยฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตี้ยฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตี้ยฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตี้ยฯ
รยส. รร.หนองปรือ
รยส. ร.ร.หนองรีประชำนิมิต
รยส. ร.ร.หนองรีประชำนิมิต
รยส. ร.ร.บ้ำนเขำแหลม
รยส. ร.ร.บ้ำนเขำแหลม

21
17
42
36
29
42
46
35
17
31
25
28
31
527 คน

75
40
40
40
40
40
40
75
75
75
75
75
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หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น จำนวน 1,417 คน จำแนกเป็น :
รุ่น 141
(3/2561)

รุ่น 142
(4/2561)

รุ่น 143
(1/2562)

รุ่น 144
(2/2562)

รวม

ไฟฟ้ำกำลัง

37

30

85

-

152

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย

108

86

77

64

335

คหกรรมศำสตร์

136

176

172

199

683

อำหำรและโภชนำกำร

12

12

20

30

74

ดนตรี

34

40

48

54

176

รวม

327

344

402

347

1,420

สำขำวิชำ

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (กลุ่มผู้ด้อยโอกำส) จำนวน 157 คน จำแนกเป็น :

สำขำวิชำ
เรือนจำจังหวัดกำญจนบุรี
ผ้ำและเครื่องแต่งกำย
สถำนพินิจจังหวัดกำญจนบุรี
ดนตรี
รวม

รุ่น 141
(3/2561)

รุ่น 142
(4/2561)

รุ่น 143
(1/2562)

รุ่น 144
(2/2562)

รวม

22

30

26

25

103

15

14

13

12

54

37

44

39

37

157
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แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
หลักสูตรระดับประกำศนียบัตร (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภท/สาขาวิชา

ปวช.ชั้นปีที่ 1
ปวส.ชั้นปีที่ 1
ปกติ
ทวิภาคี
ปกติ ทวิภาคี สมทบ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
80
40
- สาขางานยานยนต์ (ศูนย์ รร.วัดวังฯ)
20
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
20
20
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
80
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ศูนย์ รร.วัดวังฯ)
20
สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
20
20
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
40
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
20
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตัง้ และบารุงรักษา
20
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
40
20
20
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
- สาขาการจัดการทัว่ ไป
20
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
40
20
20
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทีต่ งั้ วช.)
20
- สาขางานการโรงแรม (ศูนย์ รร.วัดวังฯ)
20
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปะการดนตรี
- สาขางานดนตรี
20
รวม
320
100
0
120
100

รวม

120
20
40
80
20
40
40
20
20

80
20
80

20
20

20
640

- วิชางานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตัง้ โปรแกรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- วิชาระบบภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับธุรกิจ
- วิชาบัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงานสานักงาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- วิชางานบริการจักรยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- วิชาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1
- วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
- วิชาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- วิชางานติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวดี จิ ิตอล
- วิชางานซ่อมเครื่องขยายเสียง
- วิชางานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยสมองกลฝังตัว

ประเภทวิชา

-

-

225

225

-

225

-

-

225

-

-

225

-

-

225

150

-

225

-

-

225

225

-

225

20

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

75

150

-

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

225

-

150

225

225

225

225

225

225

225

225

225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

75

150

-

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

80

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รุ่นที่ 147
รุ่นที่ 148
รุ่นที่ 149
รุ่นที่ 150
รวม (คน)
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า
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แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ประจำปีกำรศึกษำ 2563

- วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในงานอาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- การตัดเย็บเบื้องต้น
- วิชาการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อ-กระโปรง
- วิชาเสื้อเบื้องต้น
- กางเกงสมัยนิยม 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
- วิชาแต่งผมชายสมัยนิยม
- วิชาตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
- วิชาสระ-เซทสมัยนิยม
- วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น
- วิชามาลัยมงคล
- วิชาจัดดอกไม้สด
- วิชางานบายศรีใบตอง

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและท่องเทีย่ ว

- วิชานวดไทยเพือ่ สุขภาพ

สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

ประเภทวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2563

-

30
25
20
-

225
-

225
225
225
-

20

225

150

-

20

-

25

-

30

-

-

-

20

20

20

-

20

75
-

-

25

-

30

-

-

-

-

-

20

-

75

-

75

-

-

-

75

-

75

150

-

20

-

25

-

30

-

-

-

20

-

20

20

225

-

-

-

225

-

225

-

225

-

-

225

150

20

-

-

-

25

-

30

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

25

-

30

-

20

-

-

20

20

-

-

-

75

-

75

-

75

-

-

-

75

150

-

-

-

25

-

30

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

25

-

30

-

20

-

-

-

20

20

40

40

40

100

100

120

120

20

20

20

20

80

120

รุ่นที่ 147
รุ่นที่ 148
รุ่นที่ 149
รุ่นที่ 150
รวม (คน)
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า

ภาคเรียนที่ 1/2563
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แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ประจำปีกำรศึกษำ2563 (หน้ำ 2)

-

-

115
550

รวมทัง้ สิ้น

-

รวม

-

-

-

- วิชาปฏิบตั ดิ นตรีสมัยนิยม

20

225

-

-

150

225

-

-

- วิชาดนตรีสมัยนิยม

สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
- กลุ่มวิชางานธุรกิจดอกไม้ (วิชาจัดดอกไม้แบบสากล)
- กลุ่มวิชางานสมุนไพร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- วิชาอาหารไทย
- วิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
- วิชาอาหารจีน
- วิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กเพือ่ อาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรี

ประเภทวิชา

435

-

60

-

-

-

-

20

-

75

-

-

-

75

-

150

-

550

115

-

-

-

-

20

-

-

-

435

60

-

-

-

-

-

20

-

-

225

-

225

-

-

150

-

550

175

-

60

-

20

-

-

-

-

375

-

-

-

-

-

-

20

-

75

-

75

-

-

-

150

75

550

175

60

-

20

-

-

-

-

20

375

-

-

-

-

-

-

20

20

2,200

2,200

120

120

20

20

20

20

80

40

ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รุ่นที่ 147
รุ่นที่ 148
รุ่นที่ 149
รุ่นที่ 150
รวม (คน)
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า
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แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ประจำปีกำรศึกษำ2563 (หน้ำ 3)

54

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนพิกำร
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รุน่ ที่ 145
รุน่ ที่ 146
รุน่ ที่ 147
รุน่ ที่ 148
รวม (คน)
หลักสูต ร จานวน หลักสูต ร จานวน หลักสูต ร จานวน หลักสูต ร จานวน

ประเภทวิชา

ชม.

นร.

ชม.

25

สาขาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
สาขาผ้าและเครือ่ งแต่งกาย

30-60 ชม.

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาดนตรี
รวม

25
25

ชม.

นร.

25
30-60 ชม.

25
25

ชม.

นร.

25
30-60 ชม.

25
25

นร.

25
30-60 ชม.

25

400

25

25

25

25

25

100

100

100

100

400

แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ด้อยโอกำส
หน่ ว ยงำน

แผนกวิ ช ำ

หลักสูต ร

จำนวนผู้ เ รี ย น

(ชั่ วโมง)
เรือนจำจังหวัดกำญจนบุรี

100

- วิชำตัดผมชำยซำลอนเบือ้ งต้น

คหกรรมศำสตร์

45 ชม.

25

- วิชำนวดหน้ำ

กำรท่องเทีย่ ว

12 ชม.

25

- วิชำขนมปัง

อำหำรและโภชนำกำร

30 ชม.

25

- วิชำตัดเย็บเสือ้ ผ้ำชำย

ผ้ำและเครือ่ งแต่งกำย

150 ชม.

25

- วิชำดนตรี

ดนตรี

150 ชม.

25

สถำนพินิจจังหวัดกำญจนบุรี
- วิชำดนตรี

25
ดนตรี

150 ชม.

25
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แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น แกนมัธยม

โรงเรี ย น/รำยวิ ช ำ

สำข ำวิ ช ำ

หลักสูต ร

จำนวนผู้ เ รี ย น

(ชั่ วโมง)
โรงเรียนหนองรีประชำนิมิตร

100

- วิชำนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ

กำรท่องเที่ยว

75 ชม.

25

- วิชำขนมไทย

อำหำรและโภชนำกำร

90 ชม.

25

- วิชำงำนติดตัง้ จำนดำวเทียมและทีวดี จิ ิตอล

อิเล็กทรอนิกส์

75 ชม.

25

- วิชำงำนบริกำรจักรยำนยนต์

ช่ำงยนต์

75 ชม.

25

โรงเรียนหนองปรือวิทยำคม

50

- วิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

ช่ำงยนต์

75 ชม.

25

- วิชำงำนพื้นฐำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

75 ชม.

25

โรงเรียนด่ำนมะขำมเตีย้

150

- วิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล

ช่ำงยนต์

40 ชม.

25

- วิชำช่ำงบริกำรจักรยำนยนต์

ช่ำงยนต์

40 ชม.

25

- วิชำศิลปะกำรตกแต่งเสื้อด้วยมือ

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย

30 ชม.

25

- วิชำร้อยลูกปัด 2

ศิลปประดิษฐ์

40 ชม.

25

- วิชำกำงเกงเล

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย

40 ชม.

25

- วิชำกีตำ้ โฟล์คชั้นกลำง

ดนตรี

40 ชม.

25

โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ทิ ยำคม

75

- วิชำงำนเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ

ช่ำงยนต์

75 ชม.

25

- วิชำคุกกีแ้ ละเค้ก/อำหำรว่ำงยอดนิยม

อำหำรและโภชนำกำร

75 ชม.

25

- วิชำขนมอบยอดนิยม/เค้กและแต่งหน้ำเค้ก

อำหำรและโภชนำกำร

75 ชม.

25
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แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น แกนมัธยม (ต่อ)

โรงเรี ย น/รำยวิ ช ำ

สำข ำวิ ช ำ

หลักสูต ร

จำนวนผู้ เ รี ย น

(ชั่ วโมง)
โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทศิ

50

- วิชำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงำนกรำฟฟิก คอมพิวเตอร์

72 ชม.

25

- วิชำช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำ

75 ชม.

25

ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง

โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้

25

- วิชำงำนพื้นฐำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

75 ชม.

โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม

25
75

- วิชำช่ำงซ่อมจักรยำนยนต์

ช่ำงยนต์

60 ชม.

25

- วิชำศิลปประดิษฐ์จำกคริสตันลูกปัดและหิน

ศิลปประดิษฐ์

75 ชม.

25

- วิชำกระเป๋ำสำนพลำสติก

ศิลปประดิษฐ์

30 ชม.

25

โรงเรียนเทศบำล 5

100

- วิชำจัดดอกไม้ในงำนพิธี

คหกรรมศำสตร์

75 ชม.

25

- วิชำอำชีพประดิษฐ์ใบตองเบื้องต้น

คหกรรมศำสตร์

75 ชม.

25

- วิชำอำชีพประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

คหกรรมศำสตร์

75 ชม.

25

- วิชำเค้กและกำรแต่งหน้ำเค้กเพื่ออำชีพ

อำหำรและโภชนำกำร

75 ชม.

25

รวม

625
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี มีดังนี้

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2
โดยก่อสร้ำงในที่รำชพัสดุ แปลงหมำยเลขทะเบียนที่ กจ.10 ประกอบไปด้วย
1. อำคำรเรียน 2 ชั้น
จำนวน
2
2. อำคำรเรียน 3 ชั้น
จำนวน
1
3. อำคำรเรียน 4 ชั้น
จำนวน
2
4. โรงฝึกงำนช่ำงยนต์ 1 ชั้น
จำนวน
1
5. โรงฝึกงำนช่ำงเชื่อม 1 ชั้น
จำนวน
1
6. โรงฝึกงำนจักรยำนยนต์ 1 ชั้น
จำนวน
1

งำน 83.7 ตำรำงวำ
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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7. ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงำน (ช่ำงไฟฟ้ำ)
8. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร
9. อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรวิชำชีพ
10. ห้องสุขำนักเรียน
11. อำคำรพัสดุกลำง 1 ชั้น
12. อำคำรอเนกประสงค์
13. สนำมกีฬำฟุตซอล
14. ห้องเก็บของงำนอำคำร
15. แฟลตพักครู 14 หน่วย
16. แฟลตพักบุคลำกร 14 หน่วย
17. บ้ำนพักผู้อำนวยกำร
18. บ้ำนพักครู
19. บ้ำนพักครู(บ้ำนแฝด)
20. บ้ำนพักนักกำรภำรโรง
21. ห้องเก็บของวิทยำลัยฯ , ห้องลูกเสือ
22. โรงจอดรถ
23. ศำลำประชำสัมพันธ์ 8 เหลี่ยม
24. ถังน้ำประปำ
25. ถังน้ำบำดำล
26. ป้อมยำมรักษำกำรณ์
27. อำคำรศูนย์ป้องกันยำเสพติดฯ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนำม
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ถัง
ถัง
หลัง
หลัง
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เกียรติและความภาคภูมิใจ

วิ ท ยำลั ย สำรพั ด ช่ ำ งกำญจนบุ รี เป็ น วิ ท ยำลั ย ที่ ผ ลิ ต นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษำทำงด้ ำ นวิ ช ำชี พ ได้ รั บ
รำงวัลและเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังต่อไปนี้

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทอำชีวศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2540
ผลงานจากการรับการประเมินสถานศึกษาด้านต่างๆ
1. ผ่ำนกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 ระดับ 3 ดำว
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมสัมมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงำนกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ
ปี2561
3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง 2561”
4. รับรำงวัล “โครงกำรประกวดโรงเรียนประชำธิปไตยดีเด่นในระดับอำชีวศึกษำ” เพื่อมอบ
รำงวัลสถำบันอำชีวศึ กษำประชำธิปไตยต้นแบบ จัดโดยคณะกรรมกำรโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมและวิถีประชำธิปไตยในโรงเรียน สภำนิติบัญญัติแห่ งชำติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้ำง
เอกลักษณ์ของชำติ ณ หอประชุมนวมินทร์ โรงเรียนวชิรำวุธวิทยำลัย 28 กุมภำพันธ์ 2562
5. ผ่ำนกำรประเมินรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ณ ศูนย์ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ
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ม.26/4 (2) ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรีวันที่ 14
มกรำคม 2562
6. ได้รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ รอบสำม (พ.ศ. 2554-2558) จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
7. ได้รับรำงวัลองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก เหรียญทอง ระดับชำติ
ครั้งที่ 24 ปีกำรศึกษำ ณ จังหวัดหนองคำย
8. ได้รับรำงวัลกิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือวิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับชำติ
ครั้งที่ 18 ระหว่ำงวันที่ 7 – 7 มีนำคม 2558 ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ จังหวัดชลบุรี

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

รางวัลระดับชาติ
1. รำงวัลชนะเลิศ “กำรแข่ง ขั นทั ก ษะกำรออกแบบพั ฒนำโปรแกรมควบคุ ม อุป กรณ์ ” ระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน ระดับชำติ ครั้งที่ 28 ปีกำรศึกษำ 2561
2. รำงวัลชนะเลิ ศ “กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย) “ งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนั ก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื้นฐำน ระดับชำติ ครั้ง
ที่ 28 ปีกำรศึกษำ 2561
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R”งำนประชุมวิชำกำรองค์กำร
นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื้นฐำน ระดับชำติ
ครั้งที่ 28 ปีกำรศึกษำ 2561
4. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R”งำนประชุมวิชำกำรองค์กำร
นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื้นฐำน ระดับชำติ
ครั้งที่ 28 ปีกำรศึกษำ 2561
5. ได้รับเหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฬำเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชำย จำกกำรแข่งขันปีฬำ
อำชีวะเกมส์ระดับชำติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์”
6. ได้รั บโล่ป ระกำศเกีย รติ คุณ “ผลสำเร็ จในกำรปฏิ บัติ ง ำนศู นย์ กำลัง คนอำชีว ศึก ษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2558” ระดับ ดีมำก (100 คะแนนเต็ม) จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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7. รำงวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) และรำงวัล Honor Awards สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
8. รำงวัลชมเชย(ระดับเหรียญเงิน) สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์
แรงต่ำ
9. รำงวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และอำชีวอนำมัย เบำะรองนอน
ป้องกันแผลกดทับ
10. รำงวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ (ระดั บ เหรี ย ญทอง)กำรน ำเสนอผลงำนวิ จั ย นวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ภำคภำษำอังกฤษ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
11. ได้รับรำงวัล ระดับเหรียญทอง กำรประกวดงำนสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชุดควบคุมหม้อ
ก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงำน” ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
12. รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรประกวดกำรแข่งขัน “VEC Creative Application Contest
2014” ชิ ง ถ้ ว ยพระรำชทำน ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นรำชกั ญ ญำ สิ ริ วั ฒ นำพรรณวดี
(ระดับชำติ)
13. รำงวัลเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ ปี 2556 (นำยณรงค์ เนียมทอง)

รางวัลระดับภาค
1. รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่ น ใหม่ ฯ ระดั บ ภำคภำคกลำง ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ ำ น
เทคโนโลยีชีวภำพ“ครีมขัดรองเท้ำสำรสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้ำ”
2. กำรประเมินมำตรฐำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ประเภท สถำนศึกษำขนำด
เล็ก ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
3. รำงวัลกำรตัดผมชำย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพทักษะพื้นฐำน ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี
2561
4. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกีฑำ 4*400 เมตร ชำย จำกกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์
ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี พ.ศ. 2561
5. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่ง ขันเซปักตะกร้อชำย ประเภททีมเดี่ยว จำกกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีวะเกมส์ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี พ.ศ. 2561
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6. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง ประเภททีมเดี่ยว จำกกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี พ.ศ. 2561
7. รำงวัลชนะเลิศ (เหรี ยญทอง) กำรแข่ ง ขัน ทัก ษะวิ ชำชีพและทักษะพื้ นฐำน ประจำปี 2560
“ทักษะกำรขำยสินค้ำออนไลน์” ประจำปี 2560
8. รำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน ประจำปี 2560
“ทักษะกำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” (ชำย)
9. รำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน ประจำปี 2560
“ทักษะกำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R”
10. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน
ประจำปี 2560 “ทักษะกำรออกแบบพัฒนำโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์”
11. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน ประจำปี
2560 “ทักษะกำรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”
12. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน ประจำปี 2559
“ทักษะกำรขำยสินค้ำออนไลน์”
13. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน ประจำปี 2559
“ทักษะกำรติดตั้งจำนดำวเทียม”
14. รำงวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) กำรแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ชื่อ
อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
15. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง) กำรแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558
ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
16. กำรนำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภำคภำษำอังกฤษรำงวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง กำรแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
17. ได้รับรำงวัลย์องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก ระดับภำคกลำง ครั้งที่ 23
ปีกำรศึกษำ 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท นน.ไม่เกิน 60 กก.
ณ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
19. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันมวยสมัครเล่น รุ่นฟลำยเวท น้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
ณ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
20. รำงวัลระดับเหรียญทอง และเหรียญเงินกำรประกวดสื่อกำรเรียนกำรสอนไอทีซีเพื่ออำชีวศึกษำ
ระดับภำคกลำง ปี 2557
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21. รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรประเมินสถำนศึกษำขนำดเล็ก ระดับภำคกลำง ปี 2557
22. รำงวัลชนะเลิศ ระดับภำคกลำง“กีฬำหมำกล้อม ประเภททีม” ประจำปีกำรศึกษำ 2557
23. รำงวัลหน่วยมำตรฐำนวิชำชีพ “ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก ประจำปี
2556
24. โครงกำรวิทยำศำสตร์ รำงวัลเหรียญทอง ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2555
25. รำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ จำกัด กำร
แข่งขัน “Honda Scoppi Marketing plan contest#4”ปี 2554
26. รำงวัลเหรียญทองแดง “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับภำคกลำง
ประจำปี 2554
********************************
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลด้านงบประมาณ
3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2562

3.1.1 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแยกผลผลิต ประจำปี 2562

งบรำยจ่ ำย
ปวช.
รวมจ่ ำยทั้งสิ้ น
งบบุ ค ลำกร
งบดำเนิ น งำน

557,900.00
557,900.00

ผลกำรใช้เ งินปี ต ำมแ ผนปฏิ บั ติ กำร ปี 2562 แ หล่ งเงินผลผลิ ต
ผลผลิ ต
เงินอุ ด หนุ น
ปวส.
ระยะสั้ น
ค่ ำสำธำรณุป โภค
รวม
(ค่ ำจั ด กำร
795,100.00 5,699,900.00
1,211,000.00 5,284,870.05 13,548,770.05
795,100.00

ค่ ำสำธำร ณู ปโภค

-

-

งบลงทุ น

-

-

งบร ำยจ่ ำยอื่ น

-

-

2,960,900.00
2,739,000.00
-

-

4,230,037.42

4,230,037.42

-

843,407.93

5,157,307.93

211,424.70

1,422,424.70

1,211,000.00
-

-

2,739,000.00

-

-

-
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3.1.2 สรุปผลรำยรับ-รำยจ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ. 2562
1. ได้รบั จัดสรรทัง้ สิ้น
ข. ได้รบั จัดสรร
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

29,088,160.83 บาท
29,088,160.83
1,161,110.00
4,313,900.00
ผลผลิต ปวช.
ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ระยะสั้น
งบสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
งบโครงการตามนโยบาย สอศ.
เงินรายได้สถานศึกษา
ยกมาจากปี งปม.2562
เงินระดมทุนทรัพยากร
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- พนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- ชุดปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูปเพือ่ การออกแบบยานยนต์
- ครุภัณฑ์อนื่ ๆ
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ไม่มี
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
- ค่ำหนังสือเรียน
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
งบรำยจ่ำยอื่ น
3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2563
เงินรำยได้สถำนศึกษำ

557,900.00
795,100.00

บาท
บาท

2,960,900.00
1,211,000.00
2,739,000.00
8,443,495.00
3,360,760.00
7,858,895.83

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,327,149.82
4,531,746.01
25,960,328.39 บาท
5,966,673.94
บาท
1,161,110.00
4,805,563.94
10,821,729.42
3,393,360.00
3,291,134.99
4,137,234.43
2,394,675.38
3,385,620.00
3,385,620.00
2,739,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

646,620.00
0.00
3,370,049.65

บาท
บาท
บาท

21,580.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

286,504.65
1,429,000.00
678,775.00
328,670.00
647,100.00

3,127,832.44

3,127,832.44 บาท
บาท
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3.1.3 ผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนกำรศึกษำปี 2562

1. รายรับจริง

8,443,495.00 บาท

ได้รบั จัดสรร

8,443,495.00

บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน

5,359,950.00

บาท

ค่าหนังสือเรียน

1,429,000.00

บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

328,670.00

บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

647,100.00

บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

678,775.00

บาท

2. รายจ่ายจริง

8,443,495.00 บาท

งบบุคลากร

4,230,037.42

บาท

- ค่าจ้างครูอตั ราจ้าง

1,410,170.90

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,123,666.18

บาท

- ค่าครองชีพครูอตั ราจ้าง

209,099.87

บาท

- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

487,100.47

บาท

งบดาเนินงาน

843,407.93

บาท

- ค่าตอบแทน

441,567.23

บาท

- ค่าใช้สอย

190,416.00

บาท

0.00

บาท

211,424.70

บาท

3,370,049.65

บาท

1,429,000.00

บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

328,670.00

บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

647,100.00

บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

678,775.00

บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน

286,504.65

บาท

- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าหนังสือเรียน
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3.1.4 ผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำปี 2562
1. รายรับจริง
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปี 2561
- เงินระดมทรัพยากร ปี 2562
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

7,858,895.83 บาท
3,327,149.82
4,531,746.01

118,326.52
118,326.52
2,972,286.19
1,145,680.00
1,145,653.44
680,952.75
972,250.68
646,620.00
646,620.00

- จอโปรเจคเตอร์หอ้ งประชุม
- เครื่องอุปกรณ์ไมโครติก
- เครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

84,900.00
31,900.00
51,990.00

- เครื่องแปลงไฟฟ้า

1 เครื่อง

7,290.00

- เครื่องสแกนเอกสาร

4 เครื่อง

60,000.00

- ตูส้ าขาโทรศัพท์

1 ตู้

24,400.00

- เครื่องปรับอากาศแผนกดนตรี

3 เครื่อง

72,500.00

- ครุภัณฑ์สานักงาน (ผู้บริหาร)

3 ชุด

26,000.00

- เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

13 เครื่อง

ค่าสิ่งก่อสร้าง

บาท
บาท
4,731,063.39 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

287,640.00

0.00

- ไม่มี
งบรายจ่ายอืน่

3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2563

21,580.00

บาท
3,127,832.44 บาท
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3.1.5 ผลกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรตำมนโยบำย 2562
แหล่งงบประมำณ เงินงบประมำณ

ชื่อโครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ

ผลกำรใช้จ่ำยเงิน

แยกตำมผลผลิต ทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบบุคลำกร

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

- โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครู (จ้ำงครู)

งบรำยจ่ำยอืน่

189,600.00

- โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุน (จ้ำงเจ้ำหน้ำที่)

งบรำยจ่ำยอืน่

- โครงกำรจ้ำงครูวิชำชีพผู้ทรงคุณค่ำ

189,600.00

-

-

-

189,600.00

117,600.00

117,600.00

-

-

-

117,600.00

งบรำยจ่ำยอืน่

150,000.00

150,000.00

-

-

-

150,000.00

- โครงกำรจัดหำเครื่องมือผู้เรียน

งบรำยจ่ำยอืน่

153,060.00

-

-

-

- ทุนเฉลิมรำชกุมำรี

งบอุดหนุน

75,000.00

-

-

- โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

รำยจ่ำยอืน่

150,000.00

-

22,804.44

80,316.00

- โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน

งบรำยจ่ำยอืน่

21,000.00

-

8,692.00

12,308.00

- โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อเป็นศูนย์กลำงตะวันออกเฉียงใต้

งบรำยจ่ำยอืน่

200,000.00

-

14,400.00

168,036.00

17,564.00

200,000.00

- โครงกำรสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

งบอุดหนุน

320,000.00

-

79,782.00

28,248.00

211,970.00

320,000.00

970,000.00

-

62,515.43

322,981.75

584,502.82

970,000.00

2,500.00

17,500.00

20,000.00

255,420.95

350,859.05

631,000.00

- โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบรำยจ่ำยอืน่

75,000.00

ค่ำวัสดุ

รวม

153,060.00
46,879.56
-

153,060.00
75,000.00
150,000.00
21,000.00

- โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมงำนวิจัยเพื่อกำรจัดกระบวนกำร (RBL)

ปวส.

20,000.00

-

- โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพือ่ ชุมชน (Fix it)

งบรำยจ่ำยอืน่

631,000.00

-

- โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชนฯ (อำชีวะสงกรำนต์)

งบรำยจ่ำยอืน่

20,000.00

-

- โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชนฯ (อำชีวะอำสำปีใหม่)

งบรำยจ่ำยอืน่

40,000.00

-

18,550.00

20,000.00

1,450.00

40,000.00

- โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

งบรำยจ่ำยอืน่

123,500.00

-

85,000.00

34,572.00

3,928.00

123,500.00

- โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรม

งบรำยจ่ำยอืน่

20,000.00

-

-

20,000.00

-

20,000.00

- โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน

งบรำยจ่ำยอืน่

10,000.00

-

-

10,000.00

-

10,000.00

- โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพตำมแนวพระรำชดำริ (ตชด.) งบรำยจ่ำยอืน่

150,000.00

-

รวมทัง้ สิ้น

3,360,760.00

457,200.00

24,720.00
-

64,938.48

20,000.00

35,105.00

-

49,956.52

20,000.00

150,000.00

381,402.35 1,084,487.70 1,437,669.95 3,360,760.00
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แผนภูมิภำพเปรียบเทียบข้อมูลผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี 2562

ผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

ค่าหนังสือเรี ยน
ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ค่าจัดการเรี ยนการสอน
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน

ผลการใช้ จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

70

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2 ประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2563
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้สถานศึกษา
- ยอดยกมาจากปี 2562
- ประมาณการรายได้ปี 2563
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 ทีค่ าดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- พนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- ห้องปฏิบตั กิ ารดนตรีสากล
- ชุดเครื่องเสียงสาหรับงานดนตรี
- ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์สานักงาน
- ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
- ครุภัณฑ์อนื่
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงระบบปะปาภายในวิทยาลัย
งบเงินอุดหนุน
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี
งบรายจ่ายอืน่
ค่าใช้จา่ ยโครงการประจาปี 2563
สารองเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

24,239,932.44
8,127,832.44

บาท
บาท

16,112,100.00

บาท

3,127,832.44
5,000,000.00
1,200,000.00
4,317,000.00
1,200,000.00
1,923,500.00
7,471,600.00
6,156,000.00
1,200,000.00
4,956,000.00
8,771,800.00
4,150,000.00
1,255,800.00
2,662,000.00
704,000.00
1,200,000.00
3,075,500.00
2,575,500.00
972,700.00
950,800.00
500,000.00
27,000.00
25,000.00
100,000.00
500,000.00
500,000.00
2,887,600.00
2,887,600.00
20,000.00
1,564,750.00
564,282.44

24,239,932.44 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ค่ำตอบแทนพิเศษข/ร ,ล/จ เต็มขั้น

43,800.00
-

-

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

ค่ำครองชีพลูกจ้ำงชั่วครำว
งบดำเนิ น งำน
ค่ ำตอบแทน
- ค่ำปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
- ค่ำสอนภำคนอกเวลำ
- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ ำนให้รำชกำร
- ค่ำธุรกำรนอกเวลำ

-

ค่ำครองชีพครูอตั รำจ้ำง

1,117,310.00

เงินเดือนพนักงำนรำชกำร

-

1,117,310.00

งบบุค ลำกร

ค่ำจ้ำงครูอตั รำจ้ำง

1,161,110.00

(พนั กงำนรำช กำร)

บุค ลำกรภำค รั ฐ

รวมจ่ำยทั้ ง สิ้น

งบรำยจ่ำย

ค่ ำใช้ จ่ำย

557,900.00
104,493.00
104,493.00
-

-

-

-

-

-

557,900.00

ปวช .

795,100.00
354,843.12
354,843.12
-

-

-

-

-

-

795,100.00

ปวส.

2,960,900.00
965,374.30
747,574.30
217,800.00

-

-

-

-

-

5,699,900.00

ระยะสั้น

1,211,000.00
-

-

-

-

-

-

1,211,000.00

ค่ ำสำธำรณุ ปโภค

เงิ น อุด หนุ น

487,100.47
843,407.93
441,567.23
397,167.23
44,400.00

2,123,666.18

209,099.87

1,410,170.90

-

4,230,037.42

8,443,495.00

เรี ย นฟรี 15 ปี

ผลผลิต

ผลกำรใช้ เ งิ น ปีต ำมแผนปฏิ บัติ กำร ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

3.3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำย เงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณงบประมำณ พ.ศ. 2562

3.3 สรุปงบหน้ำรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

-

3,944,536.87
1,145,680.00
79,920.00
813,200.00
53,400.00
199,160.00

2,903,560.00
381,402.35
66,110.00
227,672.35
87,620.00
-

-

-

118,326.52

-

339,600.00
117,600.00

-

118,326.52

4,731,063.39

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

-

457,200.00

3,360,760.00

โค รงกำรอื่ น ๆ

แผนงำน/

13,216,404.80
3,393,360.00
146,030.00
2,644,950.00
141,020.00
461,360.00
-

487,100.47

2,359,592.70

209,099.87

1,749,770.90

1,117,310.00

5,922,873.94

25,960,328.39

รวม
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ค่ ำใช้ สอย
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
- ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอืน่ ๆ
- ค่ำเงินประกันสังคม
- ค่ำใช้จ่ำยอืน่ (ค่ำจ้ำง,ลงทะเบียน)
- ค่ำใช้สอยในโครงกำร
ค่ ำวั สดุ
- วัสดุสำนักงำน
- วัสดุกำรศึกษำ (วัสดุฝกึ )
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุงำนอำคำร
- วัสดุประชำสัมพันธ์
- วัสดุไฟฟ้ำ
- วัสดุหนังสือและตำรำ
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุยำนพำหนะ

งบรำยจ่ำย

43,800.00
43,800.00
-

(พนั กงำนรำชกำร)

บุค ลำกรภำครั ฐ

ค่ ำใช้ จ่ำย

453,407.00
453,407.00
-

ปวช.
440,256.88
440,256.88
-

ปวส.
870,577.85
208,231.45
31,910.00
5,466.00
428,965.00
27,504.40
23,624.00
144,877.00
1,124,947.85
146,340.20
190,629.05
74,834.93
292,442.40
34,969.27
550.00
111,470.00

ระยะสั้น
-

ค่ ำสำธำรณุ ปโภค
1,084,487.70
764,817.55
1,106.00
8,000.00
54,343.15
256,221.00
1,437,669.95
95,135.00
318,241.31
136,267.75
56,232.51
2,707.10
4,629.00
43,270.00

โครงกำรอื่ นๆ

เรี ยนฟรี 15 ปี
190,416.00
190,416.00
-

แผนงำน/

เงิ นอุด หนุ น

ผลกำรใช้ เ งิ นปีต ำมแผนปฏิ บัติ กำร ปี 2562 แหล่ง เงิ นผลผลิต
ผลผลิต

1,145,653.44
136,264.00
1,500.00
2,812.00
171,725.00
37,415.85
17,035.00
61,431.59
717,470.00
680,952.75
35,650.00
88,696.30
37,057.75
120,359.00
7,992.00
8,320.00
17,530.00

สถำนศึ กษำ

เงิ นรำยได้

3,291,134.99
1,109,313.00
33,410.00
9,384.00
608,690.00
119,263.40
231,075.00
61,431.59
1,118,568.00
4,137,234.43
277,125.20
1,491,230.54
248,160.43
469,033.91
45,668.37
13,499.00
172,270.00

รวม
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-

- ชุดปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

-

-

- จอโปรเจคเตอร์หอ้ งประชุม

- คอมพิวเตอร์สำนักงำน 13 เครื่อง
- เครื่องอปุกรณ์ไมโครติก

สำเร็จรูปเพื่อกำรออกแบบยำนยนต์

-

-

- ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต

ค่ ำค รุ ภั ณ ฑ์

-

- ค่ำไปรษณีย์

-

-

- ค่ำโทรศัพท์

งบลงทุน

-

-

ค่ ำสำธำรณู ปโภค

- ค่ำน้ำปะปำ

-

- วัสดุโครงกำร

-

-

- วัสดุบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ

- ค่ำไฟฟ้ำ

-

(พนั กงำนรำชกำร)
-

บุค ลำกรภำค รั ฐ

ค่ ำใช้ จ่ำย

- วัสดุเกษตร

- วัสดุเวชภัณฑ์
- วัสดุสื่อกำรสอน
- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

งบรำยจ่ำย
ปวช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,739,000.00

2,739,000.00

2,739,000.00

-

-

-

-

-

-

94,539.00

25,790.00

-

115,555.00
37,828.00

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

1,911.16

21,539.00

30,232.38

419,875.46

737,442.00

1,211,000.00

-

-

-

-

ค่ ำสำธำรณุ ปโภค

เงิ น อุด หนุ น

-

-

-

-

-

-

-

-

74,590.62

136,834.08

211,424.70

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี
-

ผลผลิต

ผลกำรใช้ เ งิ น ปีต ำมแผนปฏิ บัติ กำร ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

732,814.38

-

38,454.00
9,918.90
-

โค รงกำรอื่ น ๆ

แผนงำน/

287,640.00
31,900.00

84,900.00

-

646,620.00

646,620.00

51,445.60

2,781.00

13,191.21

307,147.91

597,684.96

972,250.68

208,362.70

4,520.00

-

สถำนศึ กษำ
30,000.00
44,585.00
77,880.00

เงิ น รำยได้

287,640.00
31,900.00

84,900.00

2,739,000.00

3,385,620.00

3,385,620.00

53,356.76

24,320.00

43,423.59

801,613.99

1,471,961.04

2,394,675.38

1,035,716.08

30,310.00

30,000.00
198,594.00
125,626.90
-

รวม
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-

-

ค่ ำสิ่ง ก่อสร้ ำง

- ไม่มี

- คืนค่ำลงทะเบียนระยะสั้น

งบรำยจ่ำยอื่ น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

678,775.00

647,100.00

-

-

- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

-

-

-

-

286,504.65

3,370,049.65

-

-

-

-

-

-

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ น อุด หนุ น

328,670.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ ำสำธำรณุ ปโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

1,429,000.00

ปวช.

- ค่ำหนังสือเรียน

-

-

- เครื่องแปลงไฟฟ้ำ

- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน

-

- ตูส้ ำขำโทรศัพท์
- เครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS
- เครื่องสแกนเอกสำร

-

-

- เครื่องปรับอำกำศแผนกดนตรี

งบเงิ น อุด หนุ น เรี ยนฟรี 15 ปี

-

(พนั กงำนรำชกำร)

บุค ลำกรภำค รั ฐ

ค่ ำใช้ จ่ำย

ค่ ำค รุ ภั ณ ฑ์ (ต่ อ)
- ครุภัณฑ์สำนักงำน (ผู้บริหำร)

งบรำยจ่ำย

ผลกำรใช้ เ งิ น ปีต ำมแผนปฏิ บัติ กำร ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต
ผลผลิต

-

-

-

โค รงกำรอื่ น ๆ

แผนงำน/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,580.00

21,580.00

-

-

-

-

-

-

-

7,290.00

24,400.00
51,990.00
60,000.00

72,500.00

26,000.00

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

21,580.00

21,580.00

678,775.00

647,100.00

328,670.00

1,429,000.00

286,504.65

3,370,049.65

-

-

-

24,400.00
51,990.00
60,000.00
7,290.00

26,000.00
72,500.00

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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-

-

ค่ำครองชีพครูอตั รำจ้ำง

ค่ำครองชีพลูกจ้ำงชั่วครำว

-

-

-

-

-

-

- ค่ำสอนภำคนอกเวลำ

- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ ำนให้รำชกำร

- ค่ำธุรกำรนอกเวลำ

- ค่ำตอบแทนพิเศษข/ร ,ล/จ เต็มขัน้

- อืน่ ๆ

-

- ค่ำปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ ำตอบแทน

557,000.00

-

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

งบดำเนิ น งำน

-

ค่ำจ้ำงครูอตั รำจ้ำง

557,000.00

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น

-

557,000.00

รวมรำยรั บ

งบบุคลำกร

557,000.00

ปวช.

ประมำณกำรรั บจัด สรร

ยอดยกมำ

งบรำยจ่ำย
ระยะสั้น

-

-

-

-

402,000.00

-

402,000.00

815,000.00

-

-

-

-

-

815,000.00

-

-

250,000.00

400,000.00

800,000.00

-

1,450,000.00

2,945,000.00

-

-

-

-

-

4,868,500.00

815,000.00 4,868,500.00

815,000.00 4,868,500.00

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000.00

-

-

-

-

-

1,200,000.00

1,200,000.00

-

-

-

-

-

-

-

212,300.00

397,100.00

310,420.00

2,020,600.00

1,559,580.00

4,287,700.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

เรี ยนกำรสอน

โภค

1,200,000.00

ค่ ำจัดกำร

ค่ ำสำธำรณุป

-

-

-

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

-

-

668,800.00

668,800.00

668,800.00

พัฒ นำผู้เ รี ยน

ค่ ำกิจกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,360,000.00

1,360,000.00

1,360,000.00

ค่ ำหนังสือเรี ยน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312,800.00

312,800.00

312,800.00

กำรเรี ยน

ค่ ำอุปกรณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630,000.00

630,000.00

630,000.00

นักเรี ยน

ค่ ำเครื่ องแบบ

เงิ น อุดหนุน เรี ยนฟรี 15ปี

แผนกำรใช้จ่ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2563 แหล่งเงิ น ผลผลิต

3.3.2 แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

-

-

2,971,600.00

2,971,600.00

2,971,600.00

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ น รำยได้

3,127,832.44

รวม

-

-

220,000.00

50,000.00

1,798,000.00

230,000.00

2,298,000.00

4,158,500.00

36,100.00

28,220.00

462,200.00

141,780.00

668,300.00

-

-

470,000.00

450,000.00

3,000,000.00

230,000.00

4,150,000.00

9,971,800.00

433,200.00

338,640.00

2,482,800.00

1,701,360.00

4,956,000.00

8,127,832.44 23,039,932.44

8,127,832.44 23,039,932.44

5,000,000.00 19,912,100.00

3,127,832.44

สถำนศึ กษำ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

75

-

-

-

-

- ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง

- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอืน่ ๆ

- ค่ำเงินประกันสังคม

- อืน่ ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- วัสดุไฟฟ้ำ

- วัสดุหนังสือและตำรำ

- วัสดุคอมพิวเตอร์

- วัสดุยำนพำหนะ

- วัสดุเวชภัณฑ์

- วัสดุสื่อกำรสอน

- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- วัสดุงำนอำคำร
- วัสดุประชำสัมพันธ์

-

413,000.00

-

-

557,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

413,000.00

ปวส.

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- วัสดุกำรศึกษำ (วัสดุฝกึ )

- วัสดุสำนักงำน

557,000.00

-

- ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ ำวั สดุ

-

- ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

-

-

ปวช.

- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร

ค่ ำใช้ สอย

งบรำยจ่ำย

25,000.00

120,000.00

30,000.00

100,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

100,000.00

100,000.00

400,000.00

80,000.00

1,032,000.00

10,000.00

28,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000.00

20,000.00

300,000.00

463,000.00

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

212,300.00

-

-

-

-

-

212,300.00

เรี ยนกำรสอน

โภค
-

ค่ ำจัดกำร

ค่ ำสำธำรณุป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พัฒ นำผู้เ รี ยน

ค่ ำกิจกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ ำหนังสือเรี ยน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรเรี ยน

ค่ ำอุปกรณ์
นักเรี ยน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ ำเครื่ องแบบ

เงิ น อุดหนุน เรี ยนฟรี 15ปี

แผนกำรใช้จ่ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2563 แหล่งเงิ น ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี

55,000.00

-

-

50,000.00

-

-

10,000.00

95,000.00

200,000.00

150,000.00

-

120,000.00

710,000.00

10,000.00

35,500.00

50,000.00

130,000.00

5,000.00

-

300,000.00

530,500.00

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

80,000.00

120,000.00

30,000.00

150,000.00

20,000.00

10,000.00

30,000.00

105,000.00

300,000.00

250,000.00

1,370,000.00

200,000.00

2,712,000.00

20,000.00

275,800.00

100,000.00

180,000.00

10,000.00

20,000.00

600,000.00

1,205,800.00

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

76

-

-

-

-

-

- ค่ำไฟฟ้ำ

- ค่ำน้ำปะปำ

- ค่ำโทรศัพท์

- ค่ำไปรษณีย์

- ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต

- ปรับปรุงระบบปะปำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นักเรี ยน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี

27,000.00

-

-

500,000.00

652,000.00

1,152,000.00

-

5,000.00

-

100,000.00

515,000.00

620,000.00

-

30,000.00

-

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรเรี ยน

ค่ ำเครื่ องแบบ

ค่ ำสิ่ง ก่อสร้ ำง

-

950,800.00

-

-

-

-

-

20,000.00

18,000.00

250,000.00

912,000.00

1,200,000.00

-

-

-

พัฒ นำผู้เ รี ยน

ค่ ำหนังสือเรี ยน

ค่ ำอุปกรณ์

100,000.00

-

- คอมพิวเตอร์สำนักงำน

-

972,700.00

-

1,923,500.00

1,923,500.00

-

-

-

-

-

-

12,000.00

-

5,000.00

เรี ยนกำรสอน

โภค

ค่ ำกิจกรรม

- อืน่ ๆ

-

- ชุดเครื่องเสียงสาหรับงานดนตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

เงิ น อุดหนุน เรี ยนฟรี 15ปี

25,000.00

-

- ห้องปฏิบตั กิ ารดนตรีสากล

ปวส.

ค่ ำจัดกำร

ค่ ำสำธำรณุป

- ครุภัณฑ์สื่อกำรเรียนกำรสอน

-

- ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์

-

-

ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำครุภัณฑ์

-

- วัสดุอนื่

-

-

- วัสดุบริกำรวิชำชีพ

งบลงทุน

-

ปวช.

- วัสดุเกษตร

งบรำยจ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2563 แหล่งเงิ น ผลผลิต

500,000.00

500,000.00

100,000.00

25,000.00

27,000.00

950,800.00

972,700.00

500,000.00

2,575,500.00

3,075,500.00

84,000.00

25,000.00

18,000.00

350,000.00

1,427,000.00

1,904,000.00

12,000.00

30,000.00

5,000.00

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

77

-

-

สำรองพั ฒ นำสถำนศึ กษำ

โค รงกำรประจำปี 2563

-

-

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแผนกวิชำ

- รำยจ่ำยอืน่

-

 กิจกรรมด้ำนสำรสนเทศ

-

-

 กิจกรรมศึกษำดูงำน

งบรำยจ่ำยอื่ น

-

 กิจกรรมด้ำนคุณธรรม

-

- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

-

-

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

 กิจกรรมด้ำนวิชำกำร

-

- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

-

-

ปวช.

- ค่ำหนังสือเรียน

งบเงิ น อุด หนุ น เรี ยนฟรี 15 ปี

งบรำยจ่ำย
ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรี ยนกำรสอน

โภค
-

ค่ ำจัดกำร

ค่ ำสำธำรณุป

-

-

-

105,600.00

56,800.00

140,800.00

140,800.00

140,800.00

584,800.00

-

-

-

584,800.00

พัฒ นำผู้เ รี ยน

ค่ ำกิจกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,360,000.00

1,360,000.00

ค่ ำหนังสือเรี ยน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312,800.00

-

312,800.00

กำรเรี ยน

ค่ ำอุปกรณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630,000.00

-

-

630,000.00

นักเรี ยน

ค่ ำเครื่ องแบบ

เงิ น อุดหนุน เรี ยนฟรี 15ปี

แผนกำรใช้จ่ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2563 แหล่งเงิ น ผลผลิต

-

-

-

-

105,600.00

56,800.00

140,800.00

140,800.00

140,800.00

584,800.00

630,000.00

312,800.00

1,360,000.00

2,887,600.00

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ น รำยได้

1,564,750.00

564,282.44

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถำนศึ กษำ

1,564,750.00

564,282.44

20,000.00

20,000.00

105,600.00

56,800.00

140,800.00

140,800.00

140,800.00

584,800.00

630,000.00

312,800.00

1,360,000.00

2,887,600.00

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

78

3

2

1

ลำดั บที่

งำนพั สดุ
โครงกำรจัดหำและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ 2563
- กิจกรรมจัดหำครุภัณฑ์ประจำปีงบประมำณ 2563
- กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์
- กิจกรรมซ่อมแซมยำนพำหนะ
งำนอำค ำรสถำนที่
โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ห้องปฏิบตั กิ ำร และแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
- กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบปะปำ
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคุณธรรมอำชีวศึกษำ
- กิจกรรมจัดหำโต๊ะพร้อมเก้ำอีโ้ รงอำหำร
- กิจกรรมจัดหำโต๊ะและเก้ำอีส้ ำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงบ้ำนพักช้ำรำชกำร
- กิจกรรมปรับปรุงฐำนพระพุทธูปประจำวิทยำลัย

- กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพครูและบุคลำกร (OD)

งำนบุค ลำกร
โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2563
- กิจกรรมฝึอบรมครู/เจ้ำหน้ำที่
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับหน่วยงำนอืน่
- กิจกรรมศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกร

ฝ่ ำยบริ หำรทรั พ ยำกร

โค รงกำร

-

130,000.00
20,000.00

งบลงทุน
5,000.00
120,000.00

งบดำเนินงำน

300,000.00
งบ สอศ.

งบดำเนิ น งำน

เงิ น งบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

พั ฒ นำคุ ณธ รรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ น อุด หนุ น เรี ย นฟรี 15 ปี

3.3.3 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

สำรสนเทศ

สนับสนุน

50,000.00
50,000.00

63,800.00
30,000.00
500,000.00
16,200.00
60,000.00

752,000.00
5,000.00
80,000.00

300,000.00

งบดาเนินงาน

10,000.00
90,000.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

193,800.00
50,000.00
500,000.00
16,200.00
70,000.00
90,000.00
50,000.00
50,000.00

752,000.00
10,000.00
200,000.00

300,000.00
300,000.00

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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8

- กิจกรรมระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกสถำนศึกษำ

งำนค วำมร่ ว มมื อ
โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
- กิจกรรมลงนำมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน

7

งำนทะเบียน
โครงกำรมอบประกำศนียบัตร นักเรียน นักศึกษำ
งำนประชำสัม พั น ธ์
โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์เชิงรุก
- กิจกรรมจัดทำจดหมำยข่ำวและแผ่นโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์
- กิจกรรมจัดทำป้ำยโครงกำร 11 ดี 11 เก่ง (22 แผ่น*330)
- กิจกรรมจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์วทิ ยำลัย
- กิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่ นช่องทำงหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ฝ่ ำยแผนงำนและค วำมร่ ว มมื อ
งำนวำงแผนและงบประมำณ
โครงกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2562 และจัดทำ

โค รงกำร

แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี 2563
งำนศู น ย์ข้ อมู ลสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
- ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา

6

5

4

ลำดั บที่

1,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

งบดำเนิ น งำน

เงิ น งบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

11,220.00

พั ฒ นำคุ ณ ธรรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ น อุด หนุ น เรี ยนฟรี 15 ปี

84,000.00
56,800.00

สำรสนเทศ

สนับสนุน

55,800.00
27,000.00

7,200.00

งบดาเนินงาน

5,000.00

24,900.00

35,000.00

120,000.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

-

5,000.00

84,000.00
56,800.00

25,900.00

47,200.00
11,220.00
60,800.00
32,000.00
151,220.00

120,000.00

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

80

14

13

11
12

10

9

ลำดั บที่

งำนวิ จัยและพั ฒ นำฯ
โครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- กิจกรรมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์
งำนประกันคุ ณ ภำพและมำตรฐำน
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำฯ
งำนส่ง เสริ ม ผลผลิต กำรค้ ำฯ
โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้เรียน
โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
ฝ่ ำยพั ฒ นำกิจกำรนั กเรี ยน นั กศึ กษำ
งำนกิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำคุณธรรม
- กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม นศ.ใหม่
โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญของชำติ ศำสนำ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ 10
- กิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคตรัชกำลที่ 9
- กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ วันวิสำขบูชำ
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิ ำฯ

โค รงกำร

งบ สอศ.
งบ สอศ.

งบ สอศ.

งบดำเนิ นงำน

เงิ นงบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

13,500.00

พั ฒ นำคุ ณ ธรรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ นอุด หนุ นเรี ยนฟรี 15 ปี
สำรสนเทศ

สนับสนุน
งบดาเนินงาน

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

126,000.00

20,000.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

20,000.00
126,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
18,500.00
5,000.00

รวม
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20

19

18

15
16
17

ลำดั บที่

- กิจกรรมวันปิยะมหำรำช
- กิจกรรมวันสมเด็จย่ำ
- กิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุและพิธไี หว้ครู
- กิจกรรมวันลอยกระทง
โครงกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นคนเก่งและมีควำมสุข
โครงกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นคนดีและมีควำมสุข
โครงกำรรับกำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมรับกำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพฯ ระดับ จังหวัด/ระดับภำค
- กิจกรรมจัดนิทรรศกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
โครงกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและนันทนำกำร
- กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร (กีฬำภำยใน)
- กิจกรรมพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ด้ำนกีฬำ
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้วยกระบวนกำรทำงลูกเสือ
- กิจกรรม Day Camp
- กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกล
งำนปกครอง
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขกำรตัง้ ครรภ์ในเยำวชนคนพันธุ์ R
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำทะเลำวิวำท

โครงกำร

งบ สอศ.
งบ สอศ.

งบดำเนิ นงำน

เงิ นงบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

5,000.00

10,000.00

10,150.00
2,500.00
51,400.00
37,030.00

พั ฒ นำคุ ณ ธรรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ นอุด หนุ นเรี ยนฟรี 15 ปี
สำรสนเทศ

สนับสนุน
งบดาเนินงาน

5,000.00

160,000.00

25,000.00
-

10,000.00
120,000.00

1,000.00
1,000.00
14,850.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

10,000.00
120,000.00
25,000.00
10,000.00
5,000.00
160,000.00
5,000.00

114,580.00

1,000.00
1,000.00
25,000.00
2,500.00

รวม
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โค รงกำร

- กิจกรรม To Be Number One
- กิจกรรม กำรดูแลด้ำนจิตสังคมในสถำนศึกษำ
ศู น ย์อำนวยกำรป้องกัน ปรำบปรำมยำเสพติ ด ในสถำนศึ กษำ
21 โครงกำร ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
- กิจกรรมคัดกรองสำรวจสภำพกำรใช้ยำเสพติด
- กิจกรรมสุ่มตรวจสำรเสพติดนักเรียน นักศึกษำ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
22 โครงกำรจัดสวัสดิกำรและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- กิจกรรมประกันอุบตั เิ หตุ นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร
- กิจกรรมตรวจสุขภำพประจำปีกำรศึกษำ 2563
- กิจกรรมจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์
- กิจกรรมบริจำคโลหิต
- กิจกรรมพัฒนำห้องพยำบำล
งำนแนะแนวอำชี พ และจัด หำงำน
23 โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ ใหม่
- กิจกรรมจัดทำคูม่ ือนักเรียน นักศึกษำ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ ปวช.1 ปวส. 1
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำหลักสูตรระยะสั้น

ลำดั บที่

30,000.00
330.00
35,000.00

งบ สอศ.

งบดำเนิ น งำน

เงิ น งบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

พั ฒ นำคุ ณ ธรรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ น อุด หนุ น เรี ยนฟรี 15 ปี
สำรสนเทศ

สนับสนุน

5,000.00
2,000.00

งบดาเนินงาน

42,000.00

225,000.00
135,000.00

2,000.00
2,000.00
500.00
500.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

225,000.00
135,000.00
30,000.00
330.00
35,000.00
42,000.00
5,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00
500.00
500.00

รวม
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โครงกำร

งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.

30 โครงกำรพัฒนำกำลังคนรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

31 โครงกำรพัฒนำรูปแบบและยกระดับศูนย์ซอ่ มสร้ำงเพื่อชุมชน (fix it Center)

32 โครงกำรอำชีวะอำสำ

งบ สอศ.

2,000.00

5,000.00

เงินบริจำค

งบดำเนิ นงำน

29 โครงกำรฝึกอบรมหลักวิชำชีพระยะสั้นเพื่อคนพิกำรหรือผู้ดอ้ ยโอกำส

งำนโครงกำรพิ เ ศษและบริ กำรชุ ม ชน

- กิจกรรมนักเรียนพบครูที่ปรึกษำ

- กิจกรรมจัดระบบดูแลผู้เรียน

28 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน หอพัก บ้ำนเช่ำ ที่พักอำศัยของผู้เรียน

งานครูทปี่ รึกษา

27 โครงกำร ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษำที่จะสำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

26 โครงกำรติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น

- กิจกรรมจัดซื้ อลำโพงเคลือ่ นที่ จำนวน 1 ชุด

- กิจกรรมออกแนะแนวกำรศึกษำต่อในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยำยโอกำส

25 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ

- กิจกรรมจูงน้องเข้ำเรียน

บุคคลและหน่วยงำนต่ำง ๆ จำกภำยนอกสถำนศึกษำ

- กิจกรรมระดมทุนจำกครู เจ้ำหน้ำที่ ในสถำนศึกษำและ

24 โครงกำรช่วยเหลือและระดมทุนกำรศึกษำสำหรับ นักเรียน นักศึกษำ

ลำดั บที่

เงิ นงบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

สนับสนุน

พั ฒ นำคุ ณ ธรรม ศึ กษำดู ง ำน สำรสนเทศ

กิจกรรม

เงิ นอุด หนุ นเรี ยนฟรี 15 ปี

.

งบดาเนินงาน

3,000.00

2,000.00

5,000.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

-

-

-

-

-

-

3,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

รวม
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โครงกำรปฏิบตั กิ ำรตรวจเข้มข้นรถโดยสำรฯ ร่วมกับกรมกำรขนส่งทำงบก
โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชมุ ชน
โครงกำรพัฒนำและฝึกอำชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.)
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบั ผู้ลี้ภัยกำรสู้รบ ฯ (ADRA)
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ฯภำยใต้โครงกำรตำมพระรำชดำริฯ
โครงกำรประชุมสัมมนำพัฒนำฝึกอำชีพให้ผู้พำนักในศูนย์พักพิงชั่วครำว
ฝ่ ำยวิ ช ำกำร
งานพัฒนาหลักสุตรฯ
โครงการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์
โครงการจัดการเรียนการสอนระบบภาคสมทบ
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ETOE
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
โครงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกองทุนการศึกษา
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมในโรงเรียนเครือข่าย
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพืน้ ฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพือ่ เตรียมสอบ (V-Net)
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าเพือ่ พัฒนาผู้เรียน

33
34
35
36
37
38

49

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

โครงกำร

ลำดั บที่

10,000.00

งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.
50,000 บาท

งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.

งบดำเนิ นงำน
งบ สอศ.

เงิ นงบประมำณ
วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

พั ฒ นำคุ ณ ธรรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ นอุด หนุ นเรี ยนฟรี 15 ปี
สำรสนเทศ

สนับสนุน

5,000.00
5,000.00

205,000.00
500,760.00

งบดาเนินงาน

250,000.00

100,000.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

100,000.00
250,000.00
205,000.00
500,760.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00

รวม
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รวม

53

52

50
51

ลำดั บที่

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-กิจกรรมปฐมนิเทศ นร./นศ. ก่อนออกฝึกงำน
-กิจกรรมสัมมนำ นร./นศ. ทวิภำคี หลังฝึกวิชำชีพ
-กิจกรรมสัมมนำพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพและเชิดชูเกียรติ
สถำนประกอบกำร
งำนสื่อกำรเรี ย นกำรสอน
โครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน
แผนกวิชา
โครงการพัฒนาผู้เรียนประจาแผนกวิชา
- กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส.
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางวิชาการ
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน
 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนประจาแผนกวิชา

โค รงกำร

งบ สอศ.
งบ สอศ.

งบดำเนิ น งำน

เงิ น งบประมำณ

140,800.00

140,800.00

วิ ช ำกำร

กิจกรรม

กิจกรรม

105,600.00
246,400.00

140,800.00

140,800.00

พั ฒ นำคุ ณธรรม ศึ กษำดู ง ำน

กิจกรรม

เงิ น อุด หนุ น เรี ย นฟรี 15 ปี

83,000.00

งบดาเนินงาน

140,800.00 2,802,760.00

สำรสนเทศ

สนับสนุน

1,564,750.00

งบโครงการ

เงินรายได ้

-

140,800.00
140,800.00
105,600.00
5,887,010.00

83,000.00

รวม
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รวม

กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงแผนกวิชำด้ำนต่ำง ๆ

- กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันประกวดประเภทต่ำง ๆ

- กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนเข้ำร่วมกำรเแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน

- กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

- กิจกรรมทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ

- กิจกรรมทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

กิจกรรมวิชำกำร

กิจกรรมศึกษำดูงำน (100*จำนวนนักเรียน)

โครงกำรพั ฒ นำผู้ เ รี ยนประจำแผนกวิ ช ำ

โครงกำร

โครงกำรพัฒนำผู้เรียนประจำแผนกวิชำ

105,600.00

140,800.00

140,800.00

งบประมำณ

98,000.00

42,000.00

56,000.00

ช่ำงยนต์

64,750.00

27,750.00

37,000.00

ช่ำงไฟฟ้ำ

บัญชี

22,400.00

9,600.00

12,800.00

17,850.00

7,650.00

10,200.00

31,500.00

13,500.00

18,000.00

คอมพิวเตอร์

จัดสรรตำมจำนวนผู้เรียน

ช่ำงอิเลกทรอนิกส์

แผนกวิ ช ำ

8,750.00

3,750.00

5,000.00

ดนตรี

3,150.00

1,350.00

1,800.00

กำรโรงแรม
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ส่วนที่ 4
โครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1. โครงกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

จำนวน

5 โครงกำร

2. โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

จำนวน

7 โครงกำร

3. โครงกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

จำนวน

26 โครงกำร

4. โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร

จำนวน

15 โครงกำร

จำนวน

53 โครงกำร

รวมทั้งสิ้น
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โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย บริหารทรัพยากร

งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนาเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใ ห้มากที่สุด ดัง นั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการ
ถ่ า ยทอดความรู้ สู่ เ รี ย นในวิ ธี ต่ า ง ๆ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด การพั ฒ นาตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีด้วย
วิทยาลัยสารพัดช่ างกาญจนบุรี ได้เล็ง เห็นถึ ง ความสาคัญ การพัฒนาความรู้ค วามสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้นจาเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการ
สร้างขวัญและกาลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
5.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน
5.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด :
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

บุคลากรวิทยาลัย จานวน 80 คน
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อนาไปพัฒนา
งานของตนเองได้
ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนา อยู่ในระดับดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ

หมวดเงิน

300,000 บาท
-

งบดาเนินงาน
งบโครงการ สอศ.

3 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

300,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

4 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร (OD)

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

640,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการจัดการทั่วไป
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............................
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โครงการ จัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย บริหารทรัพยากร

งานพัสดุ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
องค์กร วิทยาลัยฯ ได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และภาระงานตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล งาน
พัสดุจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีตามระเบียบ
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด :
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

ร้อยละของงานและแผนกวิชา มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนงานและแผนกวิชา
ความพึงพอใจของงานและแผนกวิชาอยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ประจาปี

2
3

กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์
กิจกรรมซ่อมแซมบารุงยานพาหนะ
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

2,675,500 บาท งบลงทุน/เงินรายได้
สถานศึกษา
10,000 บาท งบดาเนินงาน
200,000 บาท งบดาเนินงาน/เงินรายได้
สถานศึกษา
2,885,500 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
8.2 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ้งมีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยที่สวยงาม อย่างเหมาะสม มี
บรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานดูแลความสะอาด และการ
จัดซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้ดูสภาพเดิม มีความสวยงาม มี
ความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ในวิทยาลัยให้พอเพียงและมีความปลอดภัย
5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่ น่าเรียน
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด :
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
จานวน 1,500 คน ได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
อาคารสถานที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการฯ
กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
กิจกรรมซ่อมแซมระบบปะปา
กิจกรรมปรับปรุงห้องคุณธรรมอาชีวศึกษา
กิจกรรมจัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประจาโรงอาหาร
กิจกรรมจัดหาโต๊ะและเก้าอี้สาหรับงานกิจกรรม
กิจกรรมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
กิจกรรมปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณ
193,800 บาท
50,000 บาท
500,000 บาท
16,200 บาท
70,000 บาท
90,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
2,885,500 บาท

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน/เงินรายได้
งบดาเนินงาน/เงินรายได้
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 อาคารสถานที่พร้อมเพียงพอและปลอดภัยแก่ผู้รับบริการตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้
8.2 ครู และนักเรียน มีความสุข และบรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ มอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. และระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมวิชาชีพ) ซึ่ง
มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกหลักสูตร และคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพ ได้มีการพัฒนาในด้านดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และนาไปปฏิบัติงานได้ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีกิจกรรมร่วมกัน
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา ที่จบหลักสูตร จานวน 300 คน
นักเรียนที่จบหลักสูตรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้จบหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช. ปวส.และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

120,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน
120,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. และ ระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรม
8.2 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในพิธีมอบประกาศนียบัตร
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ
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โครงการ สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการ
เรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ใช้ชีวิตในสัง คมอย่างมีความสุข ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียน นักศึกษา จึงได้นาโครงการ
สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอน และโครงการ
ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้กับคนในชุมชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่วนราชก าร
บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้ทราบ เห็นความสาคัญและภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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5. วัตถุประสงค์
5.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
5.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ประชาชนทั่วไป ชุมชน ส่วนราชการ
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดกาญจนบุรีทราบ
5.3 มีนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,000 คน ทราบข่าวสารวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์วิทยาลัย
ความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมจัดทาจดหมายข่าวและแผ่นโปสเตอร์

47,200 บาท งบดาเนินงาน/เงินรายได้

2 กิจกรรมจัดทาป้ายโครงการ 11 ดี 11 เก่ง

11,200 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กิจกรรมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

60,800 บาท งบดาเนินงาน/เงินรายได้

4 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์/
ทางโทรทัศน์

32,000 บาท งบดาเนินงาน/เงินรายได้

รวม

151,200 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
8.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ประชาชนทั่วไป ชุมชน ส่วนราชการ ทั้ง
ภายในและภายนอกจังหวัดกาญจนบุรีทราบ
8.3 มีนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนที่วิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ .....
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โครงการ สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้ การบริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการ
ปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจัง หวัด รวมทั้งมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่
การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกหรือแนว
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ปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูง สุดตามหลัก
ปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจาปีง บประมาณจะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้นาข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ไปเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ นักเรียน จานวน 100 คน
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดทา อยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1 กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานและจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563
รวม

หมวดเงิน

25,900 บาท เงินรายได้สถานศึกษา
25,900 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
8.2 ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดและจัดทาแผนปฎิบัติการฯของวิทยาลัย
8.3 ผู้บริหารมีข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ และนาไปเป็นแนวทางใน
การบริหารสถานศึกษา
9. การติดตามประเมินผล
แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้าน
ถูกถ่ายทอดเผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมการทางานของครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ แล้ว จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านภาษา
และทักษะอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน ครู และ บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถดารงตนให้อยู่
ในสังคมอย่างมีคุณค่าและสามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาเครือข่า ยอินเตอร์เน็ต
ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย LAN และเครือข่าย WIFI ซึ่งงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ ได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน จึงมี
ความจาเป็นที่จะสานต่อเพื่อที่จะทาให้สาเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน
ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีสืบไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษามีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้
5.2 เพื่อนาความรู้และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การทางาน
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและการใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 2 แห่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย อยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

56,800 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 กิจกรรมบริการอินเตอร์เน็ต (ค่าบริการ)

84,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวม

140,800 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
8.2 ครู นักเรียน สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อืน่ ๆ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

103

โครงการ สร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ลักษณะโครงการ

 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ ๒๙ ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
รู้จัก เลื อกสรรภู มิปั ญญาและวิท ยากรต่า ง ๆ เพื่ อพั ฒนาชุ มชนให้ส อดคล้ องกับ สภาพปัญ หาและความ
ต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดย
สอดคล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นบ้ า นพั ฒ นา ที่ ว่ า “โรงเรี ย นบ้ า นพั ฒ นาจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษายึดหลักคุณธรรมนาความรู้ นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงโดยหลักการมีส่วนร่วม ของชุมชนและท้องถิ่น” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานอื่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯได้บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด
5.3 เพื่อให้ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ
ศรัทธาเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

จานวนหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือเพิ่มขึ้น จานวน 10 แห่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ อยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน

งบประมาณ

5,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมระดมทรัพยากรจากภายนอกสถานศึกษา
รวม

หมวดเงิน

ไม่ใช้งบประมาณ
5,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานตรงตามความต้องการ
2. นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาประสบการณ์และเรียนรู้โดยตรงจากสถาน
ประกอบการและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
3. วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
9. การติดตามประเมินผล
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่นโยบายของ สอศ. เน้นให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีสุดท้าย ได้จัดทาโครงงานวิชาชีพ
เพื่อนาความรู้ ความสามารถ ในการเรียนมาประยุกต์ใช้ ประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ใน
งานวิชาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานวิจัยในโครงงานของกลุ่มตนเองด้วย ซึ่งเป็นลักษณะของการ
วิจัย 5 บท และ นักศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทารายงานดังกล่าว จึง ได้จัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้ การทารายงานวิจัย 5 บท แก่นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการทารายงานการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน
5.2 เพือ่ สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดทารายงานการวิจัยในชั้นเรียน
5.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียน นักศึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากผลงานที่ส่งแข่งขันในระดับ อศจ.

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

200,000 บาท งบโครงการ สอศ.
10,000 บาท งบโครงการ สอศ.
210,,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิ การประกาศกาหนดพร้อมทั้ง จัด ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและต รวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึ ก ษา และจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองพร้ อ มแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให้
หน่ วยงานต้ นสั ง กัด หรือ หน่ว ยงานที่ก ากับ ดู แลสถานศึ ก ษาเป็น ประจ าทุ ก ปีก ารศึ ก ษา และกาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

108

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพือ่ สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้เหมาะสมกับสถานศึกษา
5.3 เพือ่ จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
ครู บุคลากร ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

20,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา
20,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามาเตรียมพร้อมรับประกันคุณภาพในสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ .......
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โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาดาเนิน
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรู้ และทักษะ
ประสบการณ์เ พื่ อการประกอบอาชี พ อิส ระ เมื่ อ สาเร็จ การศึ กษา จึ ง จ าเป็ น ต้อ งให้ ความรู้ แ ก่นั ก เรี ย น
นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกอบ
ธุรกิจจากการอบรมและศึกษาดูงาน
5.2 เพื่อสร้างเจตคติและปลูกฝังการประกอบอาชีพอิสระให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
5.3 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา เขียนแผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจ และนาไป
ประยุกต์ใช้
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทาแผนธุรกิจได้และพร้อมรับการประเมิน
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค
ไม่น้อยกว่า ระดับ 3 ดาว

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

งบประมาณ

หมวดเงิน

6,000 บาท งบโครงการจาก สอศ.

2 กิจกรรม ศึกษาดูงานของนักเรียน

10,000 บาท สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

3 กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

150,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวม

166,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจจากการทาแผนธุรกิจและมีเจตคติที่ดีในการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ได้ มี นโยบายส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่
ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงเห็นควรจัดทาโครงหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้เป็นทุนการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพในอนาคต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด :
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่าของ
ครอบครัวได้
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
2 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่มีความพิการ
รวม

20,000 บาท งบโครงการจาก สอศ./เงิน
รายได้สถานศึกษา
10,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ได้
8.2 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ................
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้าศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร ได้ พ ระราชทานพระราช
ประสงค์ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และเคยรับสั่งว่า “การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาว
แต่ก็ต้องทา ขอให้ถือเป็นหน้าที่ ” และพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ได้มีพระบรมราโชวาท “หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสาคัญยิ่ง เป็นการปลูกฝังความรู้
ความคิด และจิต ใจให้ แก่เยาวชน เพื่อ ที่จะได้เติบ โตเป็ นพลเมืองที่ ดีมี ประสิทธิ ภาพของประเทศชาติ ”
สานั กงานคณะกรรมการอาชีว ศึก ษา จึง มุ่ ง เน้นพั ฒนาให้ ผู้ส าเร็ จการศึ กษาทุก ระดั บ เป็น ผู้มี คุณธรรม
จริยธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดัง นั้น คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบ
นโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการผลิตคน ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
จึงจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยนากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข และ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมผู้เรียน ระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาใหม่
2 กิจกรรมทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม
รวม

งบประมาณ
หมวดเงิน
120,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา
ไม่ใช้งบประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
จานวนนักเรียน นักศึกษา
120,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
8.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญ รุ่ง เรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้ง แต่อดีต มีวัน
สาคัญต่างๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็น
ความสาคัญ ขาดจิตสานึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่ง การแข่ง ขันและรับ
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษารู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญา
ไทยไว้ โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทากิจกรรมในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันทาให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็น
รากฐานในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญ รุ่งเรือง โดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญทางศาสนา
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5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข และ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมผู้เรียน ระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
4 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
5 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
6 กิจกรรมวันปิยะมหาราช
7 กิจกรรมวันสมเด็จย่า
8 กิจกรรมบวงสรวงค์องพระวิษณุและพิธไี หว้ครู
9 กิจกรรมวันลอยกระทง
9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสุทิดาฯ
รวม

งบประมาณ
หมวดเงิน
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท เงินอุดหนุนกิจกรรม
5,000 บาท พัฒนาผู้เรียนและ
18,500 บาท เงินรายได้สถานศึกษา
1,000 บาท
1,000 บาท
25,000 บาท
2,500 บาท
5,000 บาท
57,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
8.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การวิชาชีพฯ ให้เป็นคนแก่งและมีความสุข
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาท่องจา เพื่อไปประกอบอาชีพได้หมดไปแล้ว
โดยการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการคิด การทางานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา กิ จ กรรมองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
จัดกิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูง ยิ่ง ขึ้น สามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียน
นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง
และมีความสุข จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทย (คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ) ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
กาญจนบุรี เป็นคนเก่งและมีความสุข และสามารถน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข และ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมผู้เรียน ระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ชมรมวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2/2562
1
2
3
4
5

กิจกรรม ประกวดโครงงานวิชาชีพ Project ตามหลักสูตร
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรม จัดการแข่งขันทักษะทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)
กิจกรรม สร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน

เทคนิคยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปการดนตรี
เทคนิคอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2563
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
กิจกรรม การประกวดร้องเพลง
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
กิจกรรม อาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อปัญหาความยากจน
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรม สร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน

รวม

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศิลปการดนตรี

งบประมาณ
10,750 บาท
1,850 บาท
1,000 บาท
6,100 บาท
1,250 บาท
550 บาท
40,650 บาท
14,000 บาท
11,500 บาท
3,200 บาท
1,000 บาท
3,600 บาท
6,100 บาท
1,250 บาท
51,400 บาท

หมวดเงิน

เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและเงิน
รายได้สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
8.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การวิชาชีพฯ ให้เป็นคนดีและมีความสุข
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาท่องจา เพื่อไปประกอบอาชีพได้หมดไปแล้ว
โดยการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการคิด การทางานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา กิ จ กรรมองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
จัดกิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูง ยิ่ง ขึ้น สามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียน
นักศึกษา เป็นคนดีและมีความสุข
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการพัฒนาให้นั กเรียน นักศึกษา เป็นคนดีและ
มีความสุข จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (คนดีและมีความสุข) ขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เป็นคนดีและมีความสุข และสามารถน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข และ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมผู้เรียน ระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2/2562
1
2
3
4
5

กิจกรรม อาชีวะบริการ
กิจกรรม อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาพระราชดาริ
กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม พัฒนาจิต
กิจกรรม วันเอดส์โลก

ชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
อวท.

ภาคเรียนที่ 1/2563
6 กิจกรรม ดูแล ฟื้นฟู บารุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานที่
7 กิจกรรม พัฒนาจิต
8 กิจกรรม ส่งเสริมภาวะผูน้ า

รวม

เทคนิคยานยนต์
เทคนิคอุตสาหกรรม
อวท.

งบประมาณ
32,630 บาท
14,000 บาท
11,500 บาท
3,200 บาท
3,600 บาท
330 บาท
4,400 บาท
1,850 บาท
550 บาท
2,000 บาท
37,030 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
8.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............

หมวดเงิน

เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและเงิน
รายได้สถานศึกษา
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โครงการ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี ได้ จั ด การเรี ย นการสอนในด้ า นวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม การโรงแรม และการดนตรี หรือประเภทวิชาอื่น ๆ และได้เล็งเห็น
ความสาคัญในการที่จะพัฒนาให้นั กเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้ง ในด้านสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน กล้า
แสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สถานศึกษากับระบบการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกาหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขั้น เพื่อดาเนินการจัดกิจ กรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การดาเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย นั้น ดาเนินการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระบุให้มีการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยได้มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ดังกล่าว และเป็นการพัฒนา
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คุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยไทยในสถานศึกษาทุกแห่ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5.2 เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 900 คน
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สถานศึกษาผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
สถานศึกษาได้การรับรองมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค และมีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินระดับชาติ

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ
จังหวัดและระดับภาค

10,000 บาท รายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมจัดนิทรรศการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค

120,000 บาท รายได้สถานศึกษา

3 กิจกรรมจัดนิทรรศการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ

70,000 บาท รายได้สถานศึกษา

รวม

200,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ ฯ
2. นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............................

124

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ ส่งเสริมการออกกาลังกายและนันทนาการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การมีสุขภาพที่ดีมิได้หมายถึงเพียงการมีหลักประกันในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพเท่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับการรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่
เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกาลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษา
จะทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลรักษาจานวนมาก การที่คนเรามีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ดังนั้นจึงควรมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ตนเองมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้วยการออกกาลังกาย กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญในการออกกาลังกาย
และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการออกกาลังกาย รวมทั้งส่งเสริม
ความสามัคคีความเข้มแข็งในสถานศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยนากิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนิน
ชีวิต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 900 คน
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลังและเล่นกีฬา
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน อยู่ในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาสีภายใน)

45,000 บาท รายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

10,000 บาท เงินอุดหนุนเรียนฟรี
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

รวม

55,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
8.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

(งานลูกเสือ)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับกิจการลูกเสือ โดยในแต่ละสถานศึกษามีการเรีย นการสอน
วิชาลูกเสือในทุกระดับอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ให้กับผู้เรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการผลิตคน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ที่มีระเบียบ วินัย จึงจัดทาส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ โดยนา
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดาเนินชีวิต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย ในตนเอง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ

:
:
:

ตัวชี้วัด

:

นักเรียน ชั้นปีที่ 1 มีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 360 คน
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและ
มีความสุข และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน อยู่ในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล

หมวดเงิน

160,000 บาท รายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรม Day Camp

5,000 บาท เงินอุดหนุนเรียนฟรี
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
รวม 165,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย ในตนเอง
8.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ สถานศึกษาสีขาว
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น สั ง คมมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการใช้ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
พฤติกรรมครัวเรือน เทคโนโลยีในการดาเนินชีวิต ฯลฯ รอบๆ ตัวเรามีผลต่อความคิดและการกระทาของ
นักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนหลายๆ คน หลงผิดประพฤติตนไปในทางไม่ดี เช่น ทะเลาะวิวาท ชู้สาว
ติดยาเสพติด เล่นเกมส์ การพนันต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสานึกและความตระหนักในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ตอนจนสร้างจิตสานึกที่ดีในการมีสาวนร่วมในการดาเนินชีวิตร่วมกับสัง คมอย่างมี
คุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญ ของการดาเนิน งานดัง กล่าว จึง ได้ทาโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมการกระทาผิดและป้องกัน
แก้ไ ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างยั่ง ยืน ระดับ เข้มข้น เพื่อ ป้องกันปัญ หา
พฤติกรรมการกระทาผิดและป้องกันแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้อ งถนน ยาเสพติดในสถานศึกษา ของเด็ก
และเยาวชน และติดตามนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมให้เยาวชนรู้จักรักและปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาแต่ละภาคเรียน และให้ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติตนในสถานศึกษา
5.2 เพื่อดูแลและปรับพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ ห่างไกลปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ฯลฯ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน รวมทั้งสามารถดารงตนอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความสานึกเป็นคนดี
5.5 เพื่อให้ครู ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

: นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 900 คน
: นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
: นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและ
มีความสุข และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
: ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมผู้เรียน ระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

หมวดเงิน

5,000 บาท รายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการตัง้ ครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R
3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาวิวาท
รวม 5,000 บาท

เงินโครงการ สอศ.
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสานึกที่ดี
8.2 ลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน และลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัญหาของผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น วาระแห่ ง ชาติ และก าหนด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่ อนงาน
ยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เด็ กและเยาวชน เป็น เป้า หมายของขบวนการยาเสพติ ด เนื่ อ งจากเป็ น วัย ที่เ อื้ อต่ อการเข้า ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความ
สนใจ ต้ อ งการค้ น หา สร้ า งตั ว เอง สร้ า งการยอมรั บ มี แ รงผลั ก ดั น ทางอารมณ์ สู ง กล้ า ท าสิ่ ง ท้ า ท้ า ย
นอกจากนี้นักค้ายาเสพติดต่างมองว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชน
นั้นจะทาให้มีลูกค้าอยู่สม่าเสมอ จากสถิติพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุ
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น้อยลง ดังนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถ
ร่วมมือกันป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัญหายาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง
5.2 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ยุ่ง
เกีย่ วกับยาเสพติด
5.3 เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
5.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 900 คน
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและมีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด
อัตราพบสารเสพติดในร่างกายนักเรียน นักศึกษา ลดลง

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
- วันงดสูบบุหรี่โลก งบประมาณ 2,000 บาท
- วันต่อต้านยาเสพติด งบประมาณ 2,000 บาท
- กิจกรรมอื่น ๆ งบประมาณ 1,000 บาท

งบประมาณ

หมวดเงิน

5,000 บาท รายได้สถานศึกษา

รวม 5,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด
8.2 นักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ อื่น ๆ ..............

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

133

โครงการ จัดสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมฯ มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใน สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข มีหลักประกันในการดาเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลาเจ็บป่วย
วิท ยาลั ย สารพั ดช่ า งกาญจนบุ รี ตระหนั ก ถึง เรื่อ งดั ง กล่ าว จึ ง ได้ จัด ท าโครงการจัด สวัส ดิ ก ารและดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อเป็นการตามสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการดูแล
เอาใจใส่สุขภาพของผู้เรียนดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง
5.2 เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
5.3 เพื่อรองรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
5.4 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

134

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา สุขภาพมีสุขภาพดี ตลอดจน รู้จักดูแลตนเองให้มี ร่างกายที่
แจ่มใส และปราศจากโรคภัย และได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสวัสดิการ อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมบริจาคโลหิต
2 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
3 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ นักเรียน
นักศึกษา
4 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
5 กิจกรรมพัฒนาห้องพยาบาล

งบประมาณ
330 บาท
135,000 บาท

หมวดเงิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินรายได้สถานศึกษา

225,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

30,000 บาท
35,000 บาท

งบดาเนินงานระยะสั้น
งบดาเนินงานระยะสั้น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ดูแลรักษา สุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับสวัสดิการจากวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาใหม่หลักสูตร ปวช.1 และ ปวส. 1 หลักสูตรภาคสมทบและหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้น ได้ รู้จักสถานศึก ษา ฝ่ ายบริห ารและหน่วยงานต่ าง ๆ ในสถานศึกษา เข้ าใจถึง การจั ด
การศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กฎระเบียบการแต่งกาย วินัยของวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนนักศึกษาใหม่ เพื่อที่จะนามายึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายใน
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงการทางานของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยฯได้จัดให้แก่นักเรียน
นักศึกษา
5.3 เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติภายในสถานศึกษา
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาที่จะเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกหลักสูตร จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลการศึกษาต่างๆ และการปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง
ตัวชี้วัด : ความพอพึงใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมจัดทาคู่มือนักเรียนนักศึกษาใหม่

42,000 บาท

รายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ทุกหลักสูตร

5,000 บาท

รายได้สถานศึกษา

3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2,000 บาท

รายได้สถานศึกษา

รวม

49,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวการปฏิบัติ และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษาทราบกฎและระเบียบ ของวิทยาลัยฯ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ ช่วยเหลือและระดมทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนนักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีหน้าที่หลักใน
การให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา การปฐมนิเทศผู้เรียนที่เข้าใหม่ การ
ปัจฉิม นิเทศผู้เ รียนที่ จะจบการศึกษา การประสานงานกั บหน่ว ยงานอื่น เพื่อส่ ง เสริมการมีง านท าและ
การศึกษาต่อตลอดจนการดาเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือและจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุน
ทรั พย์ ป ระพฤติ ดี เรี ย นดี มี จิ ตอาสาแต่ อ ยู่ห่ างไกลจานวนมาก ทุ นการศึ กษาที่ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บจาก
หน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรี ยนนักศึกษา ดัง นั้นงานแนะแนวฯ ได้ระดม
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร้านค้าสหการ และบุคลากรในสถานศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
5.2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักเรียนนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
5.3 เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา 40 ทุนและนักเรียนนักศึกษาที่จูงน้องเข้า
น้องจานวน 20 ทุน
ตัวชี้วัด : นักเรียนนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา 60 ทุน
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนได้รับโอกาสที่ดีมีขวัญและกาลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมระดมทุนจากครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาและ
บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกสถานศึกษา

เงินบริจาค

2 กิจกรรมจูงน้องเข้าเรียน

เงินบริจาค

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาและมีขวัญกาลังใจศึกษาเล่าเรียน
8.2 สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ทาให้ผู้ปกครองและสาธารณชนมีเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเพิ่มจานวนผู้เรียนในสาย
อาชีพ และอาชีวศึกษา เพื่อต้องการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาสายอาชีวศึกษานั้น มีประโยชน์กับผู้เรียนมาก
เพียงใด เรียนแล้วนักเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันทีที่เรียนจบการศึกษา รวมถึงนักเรียนที่กาลัง
จะจบการศึกษาได้ทราบข่าวสารในการศึกษาต่อและสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าทางานใน
สาขาอาชีพที่จบการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแนะนาประโยชน์ของการเรียนสายอาชีวศึกษา
5.2 เพือ่ ให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในการเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น
5.3 เพือ่ เป็นการเพิ่มจานวนผู้เรียนในสาขาต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
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5.4 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบความรู้ ข่าวสารในการศึกษาต่อหรือทราบแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ
5.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 20 แห่ง
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการแนะแนว อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1 กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส

5,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

2 กิจกรรมจัดซื้อลาโพงเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด

5,000 บาท

งบดาเนินงานระยะสั้น

รวม

10,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
9.2 เพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาเพื่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจะได้ทราบถึง
สถานภาพของผู้เรียนหลังจบการศึกษาว่าอยู่ในสถานภาพของการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ เพื่อวิทยาลัยฯ สามารถให้การช่วยเหลือผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การได้รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนที่สนใจสามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะเสริมในการประกอบอาชีพ
ได้อย่ างมี ประสิทธิภ าพ การที่ผู้เ รียนจะสามารถเข้า มาเรียนเทีย บโอนประสบการณ์เ พื่อพั ฒนาคุณวุ ฒิ
การศึกษา ฯลฯ อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปัญหาและสถานภาพของผู้เรียนหลังจบการศึกษา
5.2 ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาหลังสาเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 250 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : สามารถนาข้อมูลสถิติที่ได้รับมาจัดทาเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการได้
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจข้อมูลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

งบประมาณ

หมวดเงิน

4,000 บาท

งบดาเนินงาน/เงิน
รายได้สถานศึกษา

ปวช.,ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อและการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
8.2 ได้แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการตามตลาดแรงงาน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ............................

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

143

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักศึกษาที่กาลังจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ทราบข่าวสารในเรื่อง
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาด แรงงาน การปฏิบัติตัวก่อนที่จะไป
สอบทั้ง การศึก ษาต่ อและเข้า ทางาน การเตรีย มตั วเพื่ อเข้าสู่ สถานที่ทางาน จั ดกิ จกรร มสานสัม พัน ธ์
กิจกรรมแสดงความยินดีและความสมานฉันท์ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการหางาน,การสมัครงาน,การกรอก
ใบสมัครและบุคลิกภาพในการสอบสัมภาษณ์
5.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการทางานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมีแนวทางในการศึกษาต่อไปในระดับสูงต่อไป
5.4 เพื่อสร้างความสมานฉันท์และแสดงความยินดีต่อผู้จบการศึกษา
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังจะจบในปีการศึกษา 2562 จานวน 250 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและทราบถึงสถาน
ประกอบการที่ต้องการพนักงานเข้าทางาน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรปี
การศึกษา 2562

งบประมาณ

หมวดเงิน

3,000 บาท

รายได้สถานศึกษา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
9.2 เพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม  รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การออกกลางคันเป็นปัญหาสาคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้อง
เร่งดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันทาให้เกิดความสู ญเปล่า
ของงบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสี ยโอกาสของนักเรีย น ตลอดจนความคุ้ม ค่าของการใช้
ทรัพยากรถึงแม้ว่าสถานศึกษาและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ออก
กลางคัน (Drop out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรี ยนก็ยังไม่หมดไป ดังจะเห็น
ได้จากข้อมูลจากการสารวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรียน ระบบปกติระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการออก
กลางคัน จึงได้จัดทาโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียน พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบ
โดยอาศัยนวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ อันนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

146

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของสถานศึกษา โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของผู้เรียน
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
5.3 เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด :
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 900 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
ครูที่ปรึกษาทราบข้อมูลและปัญหาของผู้เรียน และมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน
จานวนนักเรียนออกกลางคันน้อยลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

:

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมนักเรียนพบครูที่ปรึกษา

งบประมาณ

หมวดเงิน

-

2 กิจกรรมจัดระบบดูแลผู้เรียน

1,000 บาท งบโครงการ สอศ.

3 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน

20,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
8.2 มีนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน จานวนน้อยลง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพือ่ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคน
พิการ ภายใต้แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อดาเนินการให้ความรู้
ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทางานและได้เลี้ยงดูตนเองโดยไม่เป็นภาระของ
สังคม นั้น
การดาเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเป็น
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน ที่พิการ เพื่อให้
สามารถนาความรู้ที่ได้รับนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและหารายได้เสริมในการดารงชีวิตอยู่ในสังคม
เป็นปกติสุข ทาให้สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่พิการดีขึ้น วิ ทยาลั ย
สารพัดช่างกาญจนบุรี จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียน นักศึกษาพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังขาดโอกาส
ทางสังคมในหลาย ๆ ด้าน จึงได้ดาเนินการโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมระหว่างนักเรียน นักศึกษาพิการและประชาชนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมาย
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เพื่อส่ง เสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนพิการ ได้รับสิทธิและลดอุปสรรคข้อจากัดในการ
เรี ยนรู้ท าให้ไ ด้รั บความรู้ ทั กษะวิ ช าชี พ และประสบการณ์ ในการใช้ ชีวิ ตในสั ง คมอย่า งเท่า เที ยม ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่พิการ
5.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การเรียนรู้ตรงตามความต้องการของตนเอง
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด :
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด

:

นักเรียนและคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จานวน 100 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถนาไปเป็น
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจแก่
นักเรียน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ

หมวดเงิน

150,000 บาท

งบโครงการ สอศ.

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนที่พิการ ได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เสริม เพื่อ
คุณภาพชีวิตของตนเองได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

ยกระดับ

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดอาชีวศึกษา
และฝึ กอบรมวิ ชาชีพ เพื่ อผลิต และพั ฒนาก าลั ง คนในด้ านวิช าชี พ ระดับ ฝีมื อ ระดับ เทคนิ ค และระดั บ
เทคโนโลยี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มีการเร่งรัดกาหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตกาลังคนให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลโดยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานอาเซียน
และมาตรฐานสากล และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการ
อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงมี
เป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของการจัดการอาชีวศึกษา การสร้างเยาวชนอาชีวศึกษารุ่นใหม่
ให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านความรู้ ทักษะ ภาษา มีความสามารถในการสื่อสารด้านวิชาชีพ และการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดรับตามนโยบาย Thailand 4.0 กับต่างประเทศ ในการสื่อสารและประกอบอาชีพ
รวมทั้งการได้รับรองคุณลักษณะดังกล่าวจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
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5. วัตถุประสงค์
5.1 แนะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
5.2 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์
5.3 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับการเรียนรู้
ตรงตามความต้องการของตนเอง
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จานวน 100 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีความรู้ด้านวิชาชีพและทักษะภาษา สามารถนาไปเป็น
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

900,000 บาท

งบโครงการ สอศ.

1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ mini ep
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความรู้ด้านวิชาชีพและ
ทักษะภาษา สามารถนาไปเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยมุ่งหวังที่
จะนาคาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่าง
ชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรื อน ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ
นโยบายให้สถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ดาเนินการในพื้น ที่จังหวัดกาญจนบุรี อาเภอบ่อ
พลอย และอาเภอเลาขวัญ โดยโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้า งเพื่อชุมชน ( Fix it
center) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้
ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทาโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน
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เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์ ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน เพื่อ
นาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนา
ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 สร้างเครือข่ ายความร่ว มมือระหว่า งสถานศึกษากับชุ มชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
นวั ต กรรม ต่อ ยอดเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพกระบวนการผลิ ต ของ
ผลิตภั ณฑ์ชุม ชนพั ฒนาผลิตภัณ ฑ์ชุม ชน สร้างมูลค่า เพิ่ม เสริ มสร้า งมาตรฐาน ผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.3 เพื่อ ลดรายจ่า ยของประชาชนโดยการยื ดอายุ การใช้ ง านเครื่ องมื อ เครื่อ งจัก รที่ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
5.4 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ มีสรรถนะและ
ความพร้อมปฏิบัติงานจริง สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จานวน 2 แห่ง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 200 ครัวเรือน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ประชาชน ได้รับการบริการจากกิจกรรมอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี
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7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะช่างชุมชน และให้บริการซ่อมบารุง
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน

งบประมาณ

หมวดเงิน

500,000 บาท

งบโครงการ สอศ.

2. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ แก่ประชาชนในพื้นที่
3. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ช่างชุมชนและประชาชน มีทักษะฝีมือในการซ่อมบารุง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
8.2 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้พัฒนา
นวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่มและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน
8.3 ประชาชนลดรายจ่าย เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมื ออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือนมีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น
8.4 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาทักษะ สรรถนะอาชีพ ได้ปฏิบัติงาน
จริงรู้ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และมีชานาญงานเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อืน่ ๆ ..............
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โครงการ อาชีวะอาสา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมนาความรู้ โดย
เน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิ บัติเข้าด้วยกัน
ตลอดจนส่ง เสริม หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งให้เ ข้ามาร่วมรับผิด ชอบต่ อสัง คม ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
“ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” สนับสนุนให้นักเรียน นั กศึกษา ได้นาความรู้ ความสามารถไป
บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปี
ใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบกซึ่งนักเรี ยน นักศึกษา จะได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้
การฝึ ก ฝนทั ก ษะความช านาญ ฝึ ก ทั ก ษะจากประสบการณ์ จ ริ ง เพิ่ ม เติ ม จากห้ อ งเรี ย นและสถาน
ประกอบการ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดจิตสานึกในด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการประเมินจากการจัดทาโครงการ
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ครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง มีการวางแผนการปฏิบัติงานดาเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุง ในการทาโครงการครั้งต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทาโครงการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโ ดยครู นักเรียน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติ ง าน เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์
ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ในการปฏิบัติง านทุกขั้ นตอน และ
เงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดี มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการด้านอื่นๆแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพนอก
สถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทางานเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5.4 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนและการ
ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ประชาชนผู้ใช้รถช่วงเทศกาล จานวน 300 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน ได้รับการบริการจากกิจกรรมอย่างทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์

งบประมาณ

หมวดเงิน

20,000 บาท เงินโครงการ สอศ.

2. กิจกรรมอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่

160,000 บาท เงินโครงการ สอศ.

3. กิจกรรมอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์

160,000 บาท และกรมการขนส่ง
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ นา
รถรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ และเข้ารับบริการด้านอื่นๆ
8.2 นักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพที่ออกปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะความชานาญ
จากการฝึกประสบการณ์จริง ในแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานที่
8.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา สามารถทางานเป็นทีม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
8.4 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสานึก รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนมีการ ป้องกันการเกิดลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ ปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 กับกรมการขนส่งทางบก
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ปฏิบัติการตรวจ
เข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 เพื่อความปลอดภัยสูง สุดตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
กรมการขนส่ ง ทางบกยกระดั บ ความเข้ ม ข้ น ในการตรวจความพร้ อ มรถโดยสารทุ ก คั น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องดัง กล่าวจึงได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้นาความรู้ ความสามารถไปบริการตรวจสภาพรถยนต์ และบริการอื่นๆ ให้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะ
ได้ รับ การพั ฒนา เสริ มสร้า งความรู้ การฝึก ฝนทัก ษะความช านาญ ฝึก ทัก ษะจากประสบการณ์จ ริ ง
เพิ่มเติมจากห้องเรียนและสถานประกอบการ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิด
จิตสานึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยครบถ้วน
ทุกคนก่อนออกเดินทาง
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์โดยสารช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพนอก
สถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทางานเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5.4 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนและการ
ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : รถโดยสารสาธารณะ จานวน 50 คัน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ทาให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์จริงจากการร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ขนส่งกาญจนบุรี และผู้ประกอบการรถโดยสาร
ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ประกอบการรถโดยสาร มีความพึง
พอใจผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา อยู่ในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1. กิจกรรมปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารเทศกาลปีใหม่

58,000 บาท เงินโครงการ สอศ.และ

2 กิจกรรมปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารเทศกาลสงกรานต์

58,800 บาท

รวม

เงินงบประมาณจาก

116,000 บาท กรมการขนส่งทางบก
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
นารถรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ และเข้ารับบริการด้านอื่นๆ
8.2 นักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพที่ออกปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะความชานาญ
จากการฝึกประสบการณ์จริง ในแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานที่
8.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา สามารถทางานเป็นทีม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
8.4 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสานึก รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนมีการ ป้องกันการเกิดลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายจัดการให้บริการวิชาชีพสู่สังคม
ชุม ชนที่ ห่า งไกล เพื่อ พั ฒนาสั ง คม ให้ ประชาชนในชุม ชนต่ างๆ ได้รั บ ความรู้ จาการบริก ารวิ ชาชี พ ใน
หลากหลายวิขา รวมได้รับบริการจากภาครัฐ เพื่อให้มีความสุข เพื่อพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่ ให้เจริญงอกงาม
ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการวิชาชีพจากภาครัฐโดยทั่วถึง
5.2 เพื่อให้นักศึกษา แผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมจักรยานยนต์ นวดคลายเครียด ศิลปะประดิษฐ์ อาหาร ตัดเย็บเสื้อสตรี
ตัดเย็บเสื้อผ้าชาย ปักจักร ดนตรี บัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ ผ้ามัดย้อม ออกฝึกบริการให้
ได้ประสบการณ์ตรง จากการให้บริการ
5.3 เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญ งอกงาม ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : หน่วยงาน/ชุมชน ที่ให้บริการ จานวน 80 ครั้ง
ตัวชี้วัด : ออกบริการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับบริการฝึกวิชาชีพและซ่อมบารุงเครื่องใช้ในครัวเรือน และด้าน
สุขภาพอนามัย อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด : ประชาชนพึงพอใจกับการออกบริการ ไม่ต่ากว่าระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
2 กิจกรรมบริการซ่อมบารุงเครื่องใช้ในครัวเรือน
และเครื่องมือการเกษตร

งบประมาณ

หมวดเงิน

80,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

3 กิจกรรมบริการตัดผมชาย เสริมสวย และ
นวดแผนไทย
รวม

80,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการออกบริการชุมชน ทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถ
ประกอบอาชีพ
8.2 วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............................
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โครงการ ฝึกอาชีพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดาริ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่
จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเริ่มงานโดยทรงทดลองทาโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันการดาเนินงานเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่
ยึดเด็ก และเยาวชนเป็น ศูน ย์กลางของการพั ฒนาโดยผ่ านกระบวนการเรียนรู้ โดยมี เป้ าหมายในการ
ดาเนินงาน ดังนี้ “เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์
เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการ
พึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ” ซึ่งโครงการฝึกอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รับสนองพระราชดาริฯ และมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยวิทยาลัยสารพัด
ช่างกาญจนบุรีรับผิดชอบ 3 แห่ง คือ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง และศูน ย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนปางสนุก ซึ่งโครงการนี้เป็น
โครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดย นาผลการประเมินจากการจัดทาโครงการครั้ง ที่แล้ วมาพัฒนา
ปรับปรุง มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนา
ผลไปพัฒนาปรับปรุงในการทาโครงการครั้ง ต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
พอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทาโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์ ดาเนินงานภายใต้
เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่ง ปัน เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่ดี มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนให้มีทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
5.2 เพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูง
ต่อไปได้ เน้นการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสาหรับท้องถิ่นนั้นๆ
5.3 เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตระเวนชายแดนมีวิชาชีพติดตัวและ
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการลักษณะพี่สอนน้อง มีจิตอาสา มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5.5 เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ และให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ จานวน 120 คน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับบริการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ และซ่อมบารุงเครื่องใช้ในครัวเรือน
และด้านสุขภาพอนามัย ตามความต้องการของพืน้ ที่
ตัวชี้วัด : ประชาชนพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ากว่าระดับ ดี
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7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามต้องการของ
พื้นที่ จานวน 3 แห่ง
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

300,000 บาท

เงินโครงการ สอศ./
เงินรายได้สถานศึกษา

30,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพสามารถนาไปประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
8.2 ศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และประชาชนในท้องถิ่นที่ไม่อาจศึกษาต่อได้ เข้า
รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสาหรับท้องถิ่น
8.3 เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตระเวนชายแดนมีวิชาชีพติดตัวและนาไปประกอบอาชีพ
8.4 นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการลักษณะพี่สอนน้อง มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
8.5 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ และได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะและความ
พร้อมปฏิบัติงานจริง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ลี้ภัยการสู้รบสาหรับการเดินทาง
ไปประเทศที่สามหรือกลับสู่ภูมิสาเนาเดิม (ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ แอ็ ด ดร้ า ประเทศไทย ( Adventist
Development and Relief Agency THAILAND : ADRA Thailand) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามจากพม่า
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ได้รับวุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรตามความเหมาะสม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะที่อยู่อาศัยในพื้ นที่พัก
พิงชั่วคราว หรือการได้กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการสังคม
ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดการบริการให้กับผู้ด้อยโอกาสในศูนย์ พักพิงชั่วคราวจานวน 7 แห่ง
ได้แก่ ในจังหวัดตาก 3 แห่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง และจังหวัด
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กาญจนบุรี 1 แห่ง โดยในจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ให้
การฝึก อบรมอาชีพ แก่ ผู้พ านั กอยู่ใ นศู นย์ พัก พิง ชั่ว คราวบ้า นต้ นยาง ตาบลหนองลู อ าเภอสัง ขละบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการประเมินจากการจัดทาโครงการครั้งที่
แล้วมาพัฒนาปรั บปรุง มีการวางแผนการปฏิบัติง าน ดาเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุง ในการทาโครงการครั้งต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทาโครงการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน เพื่อนาไปสู่
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดี มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พานักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย – พม่า และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดารงชีวิตของผู้พานักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : ผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง จานวน 100 คน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้าฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ผู้ลี้ภัยในศูนย์ฯ ได้รับบริการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมและองค์กร ADRA ไม่ต่ากว่าระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามต้องการองค์กร
ADRA
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน
เงินโครงการ สอศ./
300,000 บาท เงินสนับสนุนจาก
องค์กร ADRA
30,000 บาท
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีการจัดการอาชีวศึกษาร่วมมือกับต่างประเทศที่มีคุณภาพ
8.2 ความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือต่างประเทศ
8.3 ผู้ลี้ภัยมีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่
ภูมิลาเนา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชนบท (ทสรช.) ตามพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอันที่จะนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงตระหนักถึง
ประโยชน์และความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของเด็กไทยในชนบทให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณี ยเขต ซึ่ง
ตั้ง อยู่เลขที่ 236 หมู่ที่ 7 ตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จัง หวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาบุคลากร
ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นโครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการประเมินจาก
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การจัดทาโครงการครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง และดาเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตาม
แผน ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุงในการทาโครงการครั้งต่อไป โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มี
เหตุผลในการจัดทาโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีทั้งครู นักเรียน นักศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ให้กับโรงเรียนที่ออกให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คุณธรรม เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมที่ดี มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการประชาชน มีจิตอาสา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5.3 เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ และให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

: โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 3 แห่ง
: ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
: โรงเรียนเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่าระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
หมวดเงิน
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และ
เงินโครงการ สอศ.
150,000
บาท
อุปกรณ์ต่อพ่วง
รวม

150,000 บาท
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ร้องขอ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบารุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ออกให้บริการประชาชน มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
8.3 นักเรียน นักศึกษามีทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ ประชุมสัมมนาพัฒนางานฝึกอาชีพให้ผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราว
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ แอ็ดดร้า ประเทศไทย (Adventist
Development and Relief Agency THAILAND : ADRA Thailand) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามจากพม่า
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ได้รั บวุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรตามความเหมาะสม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะที่อยู่อาศัยในพื้นที่พัก
พิงชั่วคราว หรือการได้กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการสังคม
ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดการบริการให้กับผู้ด้อยโอกาสในศูนย์พักพิงชั่วคราวจานวน 7 แห่ง
ได้ แ ก่ ในจั ง หวั ด ตาก 3 แห่ ง จัง หวั ด ราชบุ รี 1 แห่ ง จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน 2 แห่ ง และจั ง หวั ด
กาญจนบุรี 1 แห่ง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามผลการ
ดาเนินงานของวิทยาลัย จานวน 7 แห่ง ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
เห็นสมควรจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานฝึกอาชีพให้ผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อติดตามผล
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การดาเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติง านอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและรับฟัง ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราว
5.2 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
5.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 ผู้เข้าร่วมประชุม : จานวนทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน ประกอบด้วย
6.1.1 ผู้บริหารและผู้ประสานจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.1.2 ผู้อานวยการจากสถานศึกษา/ผู้แทน จานวน 7 แห่ง
6.1.3 ครูผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจากสถานศึกษา จานวน 7 แห่ง
6.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประสานงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมจัดประชุมสัมมนาพัฒนางานฝึกอาชีพให้ผู้
พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราว
รวม

งบประมาณ
250,000 บาท

หมวดเงิน
เงินรายได้สถานศึกษา

250,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการดาเนินงานการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่ว
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่าย.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กาหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
จากการเรียนรู้นอกระบบและอัธยาศัยจากการฝึกอาชีพ ประสบการณ์ชีวิตหรือจากประสบการณ์ทางาน
ประกอบกับปัจจุบันโลกไร้พรมแดนเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี สภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วทาให้ประชาชนนักศึกษามีโอกาสหาความรู้ได้หลากหลายวิธี
มีแหล่งให้ศึกษาหาความรู้
มีอุปกรณ์ช่วยในการศึกษาหลากหลาย
การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานการณ์ การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจะช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง จนได้วุฒิ ปวช. หรือ
ปวส. ที่มีมาตรฐานแต่ละวิชาอย่างชัดเจนในระยะเวลาที่น้อยกว่านักศึกษาที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นการยอมรับผลการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ดังนั้น
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาประชาชน
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สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมินเทียบโอนเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษา เข้าเรียนและนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจนาความรู้และ
ประสบการณ์มาขอรับการประเมินเทียบโอน
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนสายอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ
5.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

กลุ่มเป้าหมาย จานวน 40 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอน
1 ประสบการณ์
รวม

งบประมาณ
205,000บาท

หมวดเงิน
เงินรายได้สถานศึกษา

205,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีจานวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
8.2 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนระบบภาคสมทบ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่าย.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและประชาคมอาเซียน เพื่อ
ผลิตและพัฒนาด้านสังคมให้มัสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานสังคมไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้ง
สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงเหมาะกับบริบทของสถานศึกษาในการดเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้เกิดทักษะและ
ความสามารถเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดาเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตลอดจนใช้เป็น
พื้นฐานทั้งในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผลิตกาลังคนและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายโอกาสในการเรียนสายอาชีวศึกษาให้เพิ่มขึ้น
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

กลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

506,700 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

506,700 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีจานวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
8.2 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่าย.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
.
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัด
และการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่ง หมาย รูปแบบ วิธีการศึก ษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่ อนไขของการสาเร็ จ
การศึ กษา โดยเนื้อ หาและหลัก สูต รจะต้ องมีค วามเหมาะสมและสอดคล้ องกับ สภาพปัญ หาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
2.3 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใน เรื่องการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
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เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น สามารถจั ด
การศึกษา ตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้ นต้อง
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ
ภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีภารกิจในการผลิตกาลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับ
ช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
ฐานความรู้ (Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความสาคัญของการสร้าง
คุณภาพ โอกาส ความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การอาชีวศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา มุ่งเน้นการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมือ เป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เน้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ ตอบสนองความต้องการกาลังคน โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ เน้นการปฏิ บัติ
จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่สูงขึ้น
5.2 เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่อการเรียนสายวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนา
ตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

กลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,000 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน
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7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และ
ปวส.
รวม

หมวดเงิน
งบประมาณตามผลผลิต
7,939,600 บาท เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้สถานศึกษา
506,700 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่สูงขึ้น
8.2 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่อการเรียนสายวิชาชีพ
8.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่
พัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางาน
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
8.5 นักเรียนสามารถนาความรู้ ความสามารถ ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาประเทศได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ETOE
(Education to Employment Vocational Boot Camp)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แรงงานมีทักษะความรู้ที่ตรงกับความ
ต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการในยุ ค ประเทศไทย 4.0 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ของประเทศในการผลิตและพัฒนากาลังคน
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี จึงได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้าย
และประชาชนทั่วไป ให้มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทามากขึ้น ทั้งใน
ส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้
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จริง ประกอบอาชีพได้จริง ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน นั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดทา
โครงการเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ส่งเสริมวิชาชีพและให้
ความรู้ด้านต่างๆ ตามนโยบายฯ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสและมีงานทามากขึ้น
5.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ กระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทย โดย
คานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพให้กับ
ประเทศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อพัฒนาต่อยอดและเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จ
การศึกษาใหม่และประชาชนทั่วไป โดยการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้ที่ได้ไปทางานในสถานประกอบการหรือในท้
ท้องถิ่นของตนเอง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
5.4 เพื่อยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
5.5 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
รวม

งบประมาณ
60,000 บาท
60,000 บาท

หมวดเงิน
เงินโครงการ สอศ.
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ กระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทย โดย
คานึ ง ถึ ง ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมให้ เ กิด กั บ นัก เรี ยน นั กศึ ก ษาและประชาชนทุก กลุ่ ม เพิ่ ม
ศักยภาพให้กับประเทศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสและมีงานทามาก
ขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ และ
ประชาชนทั่วไป โดยการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปทางานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่นของตนเอง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับประชาชนทั่วไป
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

.

.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่ง ขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
ทาให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันกับนานา
ประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ไม่เน้นเป้าหมายเชิงปริมาณแต่เน้น
เชิง คุณ ภาพและให้ เข้า ใจบริ บทการเปลี่ย นแปลงของโลกาภิวัต น์โ ดยกาหนดกรอบแนวคิ ดด้ วยการน า
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นกระบวนการมีส่วน
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ร่วมของทุกภาคีการพัฒนา สาหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในส่วน
ของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้เกิดภูมิคุ้มกันต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ
ในการพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีศักยภาพ โดยยกระดับทักษะ
ฝีมือและเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีทักษะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการผลิต
ที่เปลี่ยนไป ประกอบกับผลการวิจัยจากหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2544) เรื่อง บทบาทของอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยได้ให้
ข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพแรงงานอาชีวศึกษาว่าควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น มีการเรียนการ
สอนด้านภาษามากขึ้น
มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและครูผู้สอนควรสอนวิชาการควบคู่กับการ
สอนจริยธรรม รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่ง เป็นหน่วยผลิต
บุคลากรและสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้บุคลากร ดังนั้นนโยบายการศึกษาด้านวิชาชีพจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกและกว้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการ บูรณาการระเบียบวินัยเข้าด้วยกัน
และจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพการจัดการอาชีวศึกษา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนา
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็ นกระบวนการพัฒนาหลักสูต รที่เหมาะสาหรับ การพัฒนาหลักสูต ร
วิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ทา
กันจริงๆในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ ซึ่ ง เอกสารนี้ ป ระกอบด้ ว ย ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้มีสมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม
อาชีพเสริมหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนสายอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้พื้นฐาน สามารถนาไปประกอบอาชีพอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับตนเองหรือครอบครัวได้
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5.4 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและ
สถานประกอบการในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน
5.5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จานวน 2,400 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลากหลายแก่
1
ประชาชนทั่วไป
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

1,500,000 บาท

งบดาเนินงาน

1,500,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนและสถานประกอบการในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน
8.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริมหรือเปลี่ยนอาชีพ
8.3 สร้างทักษะความรู้พื้นฐาน สามารถนาไปประกอบอาชีพอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
8.4 สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนกองทุนการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

.
.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจานวนหนึ่งที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ตอนปลายแล้วไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ มัธยมตอนปลายหรืออุดมศึกษา หรือจบแล้วแต่ไม่มีงานทา จาก
ปัญหาดังกล่าวทาให้ศูนย์เสียงบประมาณการศึกษาและยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอัน
นาไปสู่ผลกระทบถึงชุมชนและประเทศชาติ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาระดับใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐศาสตร์ เน้นทักษะวิชาชีพ ซึ่ง
จะนาไปสู่การมีงานทาหรือการนาไปประกอบอาชีพภายในชุมชน หรือนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม และวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น (เตรียม ปวส.)
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานสายวิชาชีพ และ
สนใจที่จะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษามากขึ้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงต่อไป

187

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มปริมาณนักเรียนสายอาชีพ
5.2 เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา
5.3 เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ที่จะเรียน
ควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ
5.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีทักษะชีวิตที่ดีต่องานสายวิชาชีพและ
ภูมิใจในอาชีพ
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จานวน 60 คน
ตัวชี้วัด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัด : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนใน
1
โครงการกองทุนการศึกษา
รวม

งบประมาณ
60,000 บาท

หมวดเงิน
เงินโครงการ สอศ.
/เงินงบประมาณ

60,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนและสถานประกอบการในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน
8.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริมหรือเปลี่ยนอาชีพ
8.3 สร้างทักษะความรู้พื้นฐาน เพื่อนาไปศึกษาต่อในสายอาชีวะได้
8.4 สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมในโรงเรียนเครือข่าย
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ การศึก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และนโยบายกรมอาชีว ศึ กษาได้
กาหนดให้สถานศึกษามีจัดความรู้และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นมีการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือ ก
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยฯ ถือเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ของชุมชนองค์กรหนึ่ง ที่มีภารกิจดังกล่าวจึง ได้ประสาน
ความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความต้องการ ในการจัดหลักสูตรแกนมัธยม
ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานอันนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป โดยเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้ผู้เรียน
สายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ตระหนักในความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนปวช.ใน
ระดับมัธยม เพื่อตอบสนองประชาชนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม ถือเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ คือ
ใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก่อให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
5.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เข้าเรียนสาย
อาชีพด้วยระบบโควต้า
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ
5.4 เพื่อจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด :

นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย จานวน 450 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีพระยะสั้นแก่
1
นักเรียนในโครงการเครือข่าย
รวม

งบประมาณ
240,000 บาท

หมวดเงิน
งบประมาณจาก สอศ./
งบดาเนินงาน

240,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนมัธยม
ถือเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , หัวหน้าแผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดนโยบายที่จะปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิรูปวิธีสอบ ในการจัดอาชีวศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นการปฏิรูปวิธีการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณาการในลักษณะต่างๆ และทาการสอนใน
สถานการณ์จริงทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ตลอดจนการวัดผลเชิงประจักษ์ สนองตอบ
จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เกิดผลสัมฤทธิ์ทาให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ จึงควรที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษามาแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การสาธิตอาชีพ และการให้บริการ เป็นต้น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระที่สูงขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแสดงศักยภาพ และผลงานของนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา
5.2 เพือ่ ให้ผู้เรียน และผู้เข้าชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทักษะวิชาชีพที่นาเสนอ
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสูงขึ้นไป
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ จานวน 200 คน
ตัวชี้วัด : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะ
1
วิชาชีพพื้นฐาน
รวม

งบประมาณ
50,000 บาท

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน/เงิน
อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน

50,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้น
8.2 ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพอย่างหลากหลาย
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมสอบ V-NET
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กาหนดให้นักเรียนชั้นปวช.3
และนักศึกษาชั้นปวส. 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาการทดสอบความรู้ทางด้าน
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) เพื่อทดสอบ
ความรู้ตามหลักสูตร โดยมีหลักการทดสอบความรู้แยกเป็นชุดวิชาต่าง ๆ ในระดับชั้น ปวช. เป็นการวัด
ความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้ด้านวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับชั้นปวส. เป็นการวัดความรู้สมรรถนะเพื่อ
การเรียนรู้ สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ และสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ โดยสามารถนาผลการสอบไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยการกวดวิชาจากครูแกน
นาในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อเตรียมสอบ V-NET
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มวิชาชีพ
5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น
5.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบความรู้ทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
5.5 เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีความพร้อมในการสอบ V-NET
ผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ V-NET ร้อยละ 100

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เรียนเพื่อเตรียม
1
สอบ V-NET
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

5,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

5,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ครูได้รับการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8.3 ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบความรู้ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.4 นักเรียนมีศักยภาพ และมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงานชุมชนและสถานสระกอบการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เน้นให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน ครู –
อาจารย์ให้การ สนับสนุนถึงความสาคัญที่จะฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนจึงมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสถาน
ประกอบการ เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้อง
มีความรู้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม ไม่เฉพาะเนื้อหาในบทเรียนยัง ต้องรอบรู้อย่างเพียงพอในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง โดยเทคนิคการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย และจากบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกสถานที่
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน ชุมชนและ
สถานประกอบการ
5.2 เพื่อส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ ในรายวิชาที่ต้องการ สามารถพัฒนาตนเองเข้า
สู่ตลาดแรงงาน ชุมชนและสถานประกอบการได้
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนมีการพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัด : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน และสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ อยูในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการผู้เรียน
1
ตลาดแรงงาน ชุมชนและสถานประกอบการ
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

5,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา

5,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนและสถานประกอบการ
8.2 นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานสร้างอาชีพได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ ส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าจากหนังสือเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช. ปวส. และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้า ซึ่งมีทั้งหนังสือและได้ส่งเสริมให้มีการค้นหาความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มเติมแต่เนื่องจากหนังสือในห้องสมุด
ยังไม่เพียงพอและยังไม่ทันสมัยจึงจาเป็นต้องจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อเปิดกว้างทางการศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน
5.2 มีหนังสือที่ทันสมัยในห้องสมุดวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้านอกห้องเรียน
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกหลักสูตร มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตัวชี้วัด : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้า ซึ่งมีทั้งหนังสือและได้ส่งเสริมให้มีการค้นหาความรู้ที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจผู้เรียนและครูผู้สอน อยูในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมจัดหาหนังสืออ่านเสริมนอกห้องเรียน
2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้านอกห้องเรียน
รวม

งบประมาณ
10,000 บาท

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

10,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีหนังสือใช้ในการค้นคว้าและในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
8.2 มีผู้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้ามากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการผลิตและพัฒนา
กาลั ง คนในการเสริ ม สร้ า งความมั่น คงทางเศรษฐกิจ และสั ง คมของประเทศอย่า งยั่ ง ยื น ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้ง ด้านการบริหาร และการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงรวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุต สาหกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิต
และพั ฒนาก าลั งคนการพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาในการจั ด การเรีย นการสอนที่ หลากหลาย
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยผ่าน
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จึงได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) แบบระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสถานประกอบการและตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5.2 เพื่อผลิตช่างฝีมือความชานาญงานเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
5.3 เพื่อผลิตกาลังคนให้ครบกับความต้องการของสถานประกอบการ
5.4 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.5 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริงและเนื้อหาที่ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ
5.6 เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพการจ้างงานและอาชีพอิสระ
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : มีผู้สมัครเรียนระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2563 จานวน 220 คน
ตัวชี้วัด : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบระบบทวิภาคี
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ อยูในระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
รวม

งบประมาณ
1,200,000 บาท

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

1,200,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือและช่างเทคนิค
2. ลดปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
3. นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาประสบการณ์และเรียนรู้โดยตรงจากสถาน
ประกอบการและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
4. นักเรียนนักศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพอิสระหรือการรับจ้างงานได้
9. การติดตามประเมินผล
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้เปิดการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และ พานิชยกรรม เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น เมื่อ นักเรียน นักศึกษา ครบกาหนดในการฝึกงานและฝึกอาชีพ สามารถรวบรวม
ความรู้ ในประสบการณ์ ที่ฝึก เป็นองค์ความรู้ นามาเผยแพร่ต่อกันได้ จึงเห็นสมควร จัดโครงการสัมมนา
หลังการฝึกงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ในการฝึกงาน ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ เตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อจัดการสัมมนาการฝึกงานและฝึกอาชีพหลังฝึกของนักเรียน นักศึกษา
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ พึงพอใจในการกิจกรรม
ความพึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ อยูในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงาน
2 กิจกรรมสัมมนา นักเรียน นักศึกษา หลังฝึกวิชาชีพ
กิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์
3
และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
รวม

งบประมาณ

หมวดเงิน

20,000 บาท

งบโครงการ สอศ.

20,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพครบทุกสาขาและ
มีความพร้อมก่อนออกฝึก
8.2 นักเรียนนักศึกษา สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้หลังฝึกงานและฝึกวิชาชีพได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งานสื่อการเรียนการสอน

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความจาเป็นจะต้องมีการใช้สื่อประกอบเรียนการเรียน
สอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ฝึกทักษะที่ถูกต้องตามหลักการการเรียนการสอน อีก
ทั้ง ยัง เป็นการส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ อาทิเช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อ
สาเร็จรูป สื่อสามมิติและสื่อประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูง สุดกับ
นักเรียน ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลิตสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ และเพื่อที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังส่งเสริมให้ครู
ได้มีการพัฒนาสื่อและนาสื่อที่ได้พัฒนาแล้วนั้นสามารถนามาใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้คุณภาพ
และมาตรฐานยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูได้ใช้ในการจัดทาเอกสารงานสื่อการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ครูได้มีอุปกรณ์การผลิตสื่อที่หลากหลายและทันสมัย
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ครูผู้สอน จานวน 50 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย
ความพึงพอใจครูผู้สอน อยูในระดับ ดี

7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน
2 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน
รวม

งบประมาณ
120,000 บาท
83,000 บาท

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน
เงินรายได้สถานศึกษา

203,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูสามารถผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ๆ ..............
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาทุกสาขา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
 3.1 การน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 3.2 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 3.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 3.5 แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 3.6 ทิศทางและแนวทางการพัฒนา ตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 3.8 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.9 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 3.10 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาท่องจา เพื่อไปประกอบอาชีพได้หมดไปแล้ว
โดยการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการคิด การทางานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา จึงควรจัดกิจกรรม
และโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ไ ด้ผลดี มีมาตรฐานสู ง ยิ่ง ขึ้น สามารถปลูกฝัง คุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาให้
นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชา ขึ้นเพื่อ
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และสามารถ
น้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
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6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,000 คน
ตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข และ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมผู้เรียน ระดับ ดี
7. แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ในการดาเนินงาน
ที่

งบประมาณ
ปวช./ปวส.
ระยะสั้น

กิจกรรม

1 กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางวิชาการ
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน
- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/
แข่งขัน กับองค์กรหรือหน่วยงานภาคนอก

140,800 บาท
140,800 บาท

3 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน

105,600 บาท 10,000 บาท
387,200 บาท 70,000 บาท

รวม

20,000 บาท
40,000 บาท

หมวดเงิน

หลักสูตรปวช.
- ใช้เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรปวส.และ
หลักสูตรระยะสัน้
- ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม และสามารถนาประสบการณ์ไปใช้ในการ
ทางานจริงได้
8.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ  อื่น ……………….
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ภาคผนวก
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กระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี อาศัยหลักการแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจร PDCA มี
รายละเอียด ดังนี้
วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจาเป็น

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
P
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( 3 – 5 ปี)

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

D

ดาเนินการตามแผน

C

ติดตาม ตรวจสอบ

A

ประเมิน ปรับปรุงการดาเนินงาน

SWOT Analysis

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
แต่งตั้งคณะทางาน

ฝ่าย/งาน แผนกวิชา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ฝ่าย/งาน แผนกวิชาและคณะทางานดาเนินการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ภายในด้านจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

นาผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบาย
รัฐบาล สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ

วิทยาลัย และความต้องการของผู้ปกครอง สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ

จัดทารูปเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี /เผยแพร่สสู่ าธารณชน
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ขั้นที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำนประกอบด้วยคณะบุ คคลจำกหลำยฝ่ำยทั้ง ในและนอกสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ครูบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงำน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำร และชุมชน
ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
สภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ่ำย/งำน แผนกวิชำดำเนินกำรกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนำ และสภำพภำยนอกด้ำนโอกำส อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ โดยจัดเก็บ หรือรวบรวมจำก
แหล่งข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลด้ำนกฎหมำย นโยบำย และอื่นๆ
- พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรำชกำรที่ 10
- ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580
- นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
- นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
- นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
- นโยบำยสถำนศึกษำ
- มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- ควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำรและชุมชน
ข้อมูลของสถำนศึกษำ
- ศำสนำ เอกลักษณ์ของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ค่ำนิยมของท้องถิ่น
ข้อมูลด้ำนผู้เรียน
- รำยงำนกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะจำก สมศ
- คุณภำพผู้เรียนในรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปีของสถำนศึกษำ
- อัตรำกำรมำเรียน และอัตรำผู้เรียนออกกลำงคัน
ข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน เช่น
- รำยงำนกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะจำก สมศ. รอบแรกและรอบที่ 3
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน
- ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครู
- รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปีของสถำนศึกษำ
- บันทึกผลหลังกำรสอน
- บันทึกกำรนิเทศ กำรสังเกตกำรณ์สอน
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ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ เช่น
-

รำยงำนกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะจำก สมศ. รอบแรกและรอบที่ 3
หลักสูตรสถำนศึกษำ
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ/กำรควบคุมภำยใน/กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ข้อมูลกำรดำเนินงำนและสรุปผลงำนโครงกำร/กิจกรรม
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของสถำนศึกษำ

ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำชุมชนแหล่งกำรเรียนรู้ เช่น
-

ควำมร่วมมือของชุมชนในกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ และอื่นๆ
แหล่งกำรเรียนรู้ สถำนประกอบกำร และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ลักษณะสภำพแวดล้อมของชุมชน
กำรปกครอง
ศำสนำ ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิน่

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และสภำพภำยนอก
ด้ำนโอกำสและอุปสรรคของสถำนศึกษำ โดยใช้รูปแบบวิเครำะห์ตำมแนวทำง SWOT ซึ่งมีข้อควรตระหนัก
ดังนี้
1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกนอกของสถำนศึกษำ ( Extemal environment ) โดย
วิเครำะห์สภำพที่เป็นโอกำส ( Opportunity ) หรือสภำพที่สถำนศึกษำสำมำรถนำมำพัฒนำจุดแข็งหรือ
ปรับปรุงแก้ปัญหำจุดที่ควรพัฒนำ และสภำพที่เป็นปัญหำอุปสรรค ( treat ) หรือสภำพที่สถำนศึกษำ
ต้องหำทำงหลีกเลี่ยงโดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบด้วยสังคมและวัฒนธรรม ( Social & Cultural )
เทคโนโลยี (Technology) สภำพเศรษฐกิจ (Economics) กำรเมืองและกฎหมำย ( Political & Legal )
ที่มีผลกระทบต่อสถำนศึกษำโดยใช้หลักกำรระดมสมอง ผลวิเครำะห์ได้สภำพที่เป็นโอกำสและปัญหำ
อุปสรรคของสภำพแวดล้อมภำยนอก
2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในของสถำนศึกษำ ( Internal environment ) โดยวิเครำะห์
สภำพที่เป็นจุดแข็ง ( Strengths ) เพื่อคงสภำพหรือพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นหรือสภำพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนำ
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(Weakness ) หรือสภำพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบด้ำน
โครงสร้ำงนโยบำยกำรบริหำร ( Structure & Policy ) กำรบริกำรและผลผลิต ( Service & Products )
คน ( Man ) กำรเงิน ( Money ) วัสดุ อุปกรณ์ ( Materials ) และกำรบริหำรจัดกำร ( Management )
3. ประมวลผลวิเครำะห์สภำพที่เป็นโอกำส ปัญหำอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และ สังเครำะห์หำ
สภำพปัจจุบันและปัญหำสภำพของสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ขั้นที่ 4 การนาผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มาจัดทาโครงการ/
กิจกรรม
กำรนำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในด้ำนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และสภำพภำยนอกด้ำนโอกำส
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนมำจัดทำโครงกำร/กิจกรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใต้
นโยบำยรัฐบำล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ของวิทยำลัย
ขัน้ ที่ 5 เสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
เมื่อก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมแล้ ว นำข้อมูล ทั้ง หมดเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ/
คณะกรรมกำรวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจำปีต่อไป
ขั้นที่ 6 การจัดทาเอกสารรูปเล่ม แผนปฏิบัติการประจาปี
เมื่อได้ข้อมูลต่ำงๆ ครบถ้วนแล้ว จะเป็นกำรนำข้อมูลทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดทำเอกสำรรูปเล่ม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำต่อไป
ขั้นที่ 7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปีต่อสาธารณชน
เมื่อจัดทำเอกสำรรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือกำร
นำแผนปฏิบัติกำรเผยแพร่ไปยังสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงเวปไซต์ของวิทยำลัย ฯ เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำร ชุมชน ท้องถิ่น ทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
วิทยำลัย
*********************************

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะผู้จัดทา
ดร.สนธิ
ภูละมุล
นำยอนุชิด อรรถำนิธี
นำยวรภพ ไพรวัลย์
นำยศำสตรำวุฒิ ชมชื่น
นำงสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว
คณะครู เจ้ำหน้ำที่ ทุกท่ำน

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ
-

ประธำนที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ผู้รวบรวมจัดทำข้อมูล
ผู้สนับสนุนข้อมูล

