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14

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

พันธกิจ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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กำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรจัดกำรอำชีวศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ จังหวัดกำญจนบุรี

"เมืองน่ำอยู่
เกษตรปลอดภัย กำรท่องเที่ยวคุณภำพ
เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก"

พันธกิจ
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน
4. สนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว ปลอดภัย
6. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายใน
การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงสุขภำวะ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยและสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
๔. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ
๕. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๗. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสังคมมุ่งให้ผลสัมฤทธิ์
๘. ส่งเสริมการมีงานทาของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน
๙. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริฯ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสารสนเทศการเกษตร ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ
การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
๔. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจาหน่ายให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer
๗. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์ และกำรท่องเที่ยวคุณภำพ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๒. สารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
๓. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๔. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งสู่มาตรฐานสากล
๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
๗. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน
๘. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรค้ำชำยแดน
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพและยกระดับสถานประกอบการสู่
มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๔. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน +๖
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ปัจจุบันตั้ งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-520586 ,
064-8562239 หมายเลขโทรสาร 034-520554 สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ kanchanaburi06
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kan_poly@outlook.com เว็บไซต์ www.kanpoly.ac.th มีบทสรุปของสถานศึกษา
ดังนี้
ประวัติวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ชื่อเดิมโรงเรียนสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกองโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน
83.7 ตารางวา โดยก่อสร้างอาคารเรียน ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.10 เปิดทาการสอนโดย
เรียงตามลาดับดังนี้
8 ตุลาคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไป รุ่นแรก
มี 6 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
แผนกวิชาเสริมสวย แผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาพิมพ์ดีด
ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) จานวน 2 สาขา คือ สาขาวิชา
ช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2527 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัท โอซีซี มหาชน จากัด เพื่อ
สอนแต่งหน้าให้กับนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวย ปีละ 3 รุ่น ๆ ละ 50 - 60 คน
7 มิถุนายน 2534 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะให้เป็น วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกองการ
ศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2535-2539 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัท ซิว เนชั่นแนล
จากัด เพื่อผลิตช่างบริการอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 7 รุ่น มีนักศึกษาในโครงการจานวน 136 คน จบการศึกษา
จานวน 130 คน
ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาช่างยนต์
ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2540 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) สะสมหน่วยกิต
จานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชา
พาณิชยการ
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ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทิวภาคี สาขาวิชาช่างยนต์
ปีการศึกษา 2544 สาขาวิชาช่างยนต์ มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กับบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จากัด สานักงานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว อบรมวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์หลักสูตร 150 ชั่วโมง จานวนนักศึกษา 15 - 20 คน
ปีการศึกษา 2546 มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กับ ผึ้งหวาน
รีสอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ แควน้อย และ อะซัว คาแสด รีสอร์ท พัฒนาบุคลากร ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนในโรงงาน และโรงงานในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภ าคี ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาติดตัง้ ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอน ประเภทวิชา
อุ ตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขาวิช าติ ด ตั้งไฟฟ้า และสาขาวิช าเทคนิค คอมพิว เตอร์ และสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิช าช่างไฟฟ้า สาขาวิช าช่างอิเล็ กทรอนิกส์ ประเภทวิช าพาณิช ยกรรม สาขาวิช าการบัญชี สาขาวิช า
การเลขานุการ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี
ปีการศึกษา 2552 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (ADRA) เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะ
สั้นให้กับผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-พม่า บ้านต้นยาง อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา จานวน 3
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่ ง
ประเทศไทยอุทิศ
ปีการศึกษา 2559 ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระดับอาชี วศึกษากับโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี สาขาวิชา
ช่างยนต์ สาขาวิชาการโรงแรม และระดับการศึกษาประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาศิลปะการดนตรี
ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการติดตั้งและบารุงรักษา
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
วิสัยทัศน์ (Vision) :
วิทยาลั ย สารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้ านหลั งที่ส องของผู้ เรียนทุกช่ว งวัย ที่มีความเป็นสถานศึกษา
คุณธรรม นาความรู้ คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ บุคลากรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สากล
พันธกิจ (Mission) :
1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จ การศึกษา และ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
5. ดาเนินการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
6. บริห ารจั ดการการศึกษา วิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ให้ มี คุณภาพ
มาตรฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒ นาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรียนรู้ด้านวิช าชีพที่ทันสมัย ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ
4. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน
6. พัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
อัตลักษณ์ (Student Identity) :
เก่ง ดี มีงานทา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ (College Identity) :
ตลาดวิชาชีพเพื่อปวงชน
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ปรัชญำวิทยำลัยฯ (Philosophy) :
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
คำขวัญ (Motto) :
สะอาด รวดเร็ว เรียบร้อย วินัย น้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational cultures) :
สร้างภาคี มีส่วนร่วม หลอมรวมสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์คุณค่า สง่างามผลงาน
นโยบำย 3D 2C
1. Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนักเห็นความสาคัญศรัทธาและเชื่อมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต
และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
2. Decency (มีคุณธรรมความเป็นไทย) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี
มีจิตสานึกความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย
3. Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
4. Competency (สมรรถนะ) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. Country (ท้องถิ่น) ร่วมพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

สีประจำวิทยำลัยฯ :
สีแดง – เหลือง
ดอกไม้ประจำวิทยำลัยฯ :
ดอกกาสะลอง หรื อ ดอกปี บ หรื อ ชื่ อ พื้ น เมื อ ง
ของชาวกะเหรี่ ย ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เรี ย ก เต็ ก ตองโพ่
(ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ : Millingtonia
hortensis) มี ด อก
รูปแตร ดอกมีสีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อ
ก ร ะ จุ ก ซ้ อ น ต า ม ป ล า ย กิ่ ง ช่ อ ด อ ก ข น า ด ใ ห ญ่ ย า ว
10-35 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็ก โคนติดกันเป็นรูปถ้วย
ปลายแยก 5 แฉก ปลายมนกว้างม้วนลงเป็นหลอดยาวปลาย ที่มา : https://sites.google.com/site/aaysongsiri42/3
4 แฉก มี 1 กลีบที่ปลายเป็น 2 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 3.5-4 ซม.
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กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต และวี ถี ป ฏิ บั ติ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทรงมี พ ระราชด ารั ส ชี้ แ นะแก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมานานกว่ า 30 ปี ที่ พ ระองค์
ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่
โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชน
คนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติและการดารงชีวิต
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจั ด การศึ ก ษาจึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารบู ร ณาการสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น จิ ต พิ สั ย ในแต่ ล ะรายวิ ช า ที่ มี ก ารบู ร ณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลให้
ครอบคลุมถึงผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน คือ
1. ความพอประมาณ ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ บริห าร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษามีความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง พอประมาณในการใช้เวลา รู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประมาณความสามารถของตนเอง ไม่ทางานเกินตัว ไม่
ทางานตามแบอย่างคนอื่น มีความพอประมาณตามศักยภาพกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและชุมชน
2. ความมีเหตุผล ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ดาเนินชีวิตด้วยความมีเหตุผล ปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้มี
การตัดสินใจที่อยู่บนความมีเหตุผล เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุ มีผล โดยฝึกให้
นักเรียน นักศึกษาพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เล็งเห็นความสาคัญ และเหตุผลในการ คานึงถึงหลักเหตุและผลที่
สมควรกระทา ใช้เหตุผล รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากทางานผิดพลาด และนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล
3. การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล จะต้องทาให้เกิด
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ การจัดองค์ประกอบของการดาเนินงาน ให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี เช่น นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมมา
ก่อนเรียน โดยการอ่านหนังสือมาล่วงหน้า ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีการวางแผนงานโครงการ
ประจาปี จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติการ 4 ปี และจัดระบบการทางานอย่างเป็นขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน รู้เท่าทันและเตรียมความ
พร้อมไม่ว่าผลงานจะออกมาในลักษณะใด และขอคาแนะนา คาชี้แนะจากผู้รู้
4. เงื่อนไขความรู้ ประกอบไปด้วย รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยมีหลักการและเทคนิคใน
กระบวนการคิด มีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นหาคาตอบ นาไปสู่การมีมโนภาพและความคิดรวบยอด

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

25

5. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบไปด้ว ย ซื่อสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน
ซึ่งเงื่อนไขความรู้ เป็นเงื่อนไขทางด้านความเก่ง ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม เป็นเงื่อนไขทางด้านความดี ทั้งสอง
เงื่อนไขจะต้องมีค วามสอดคล้ องกัน เพื่อให้ ผู้ ปฏิบัติส ามารถอยู่ร่ว มกันในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข อาทิเช่น
ต้องปฏิบัติงานด้วยความมีระเบียบ สะอาด มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกผลงาน
ผู้อื่น สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง มีความอดทนต่อความยากลาบาก ไม่ท้อถอย ใช้สติปัญญาในการ
แก้ปัญหา มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ เป็นผู้ให้ และรู้จักแบ่งปัน
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เป็นต้น
6. นาสู่ 4 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่ความ
สมดุล พร้ อมรั บ การเปลี่ ยนแปลง โดยผู้ บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่า
ของชีวิต นาความรู้ไปพัฒนาชีวิตของตนเองได้อย่างมั่นคง พัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน ช่วยเหลือ
สังคมตามโอกาสอันควร รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
กิจกรรมของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ที่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามี
ส่วนร่วมและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล มั่นคง
และยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ได้แก่
กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุ
จากของเหลือใช้ กิจ กรรมเพื่อพัฒนำด้ำนสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒ นาสังคม กิจกรรมอาชีวะบริการ
โครงการ Fix It Center โครงการออกหน่วยบริการประชาชน กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างฝาย โครงการ Bib Cleaning Day กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำน
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับธรรมะ เป็นต้น
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แนวทำงกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงสาหรับ
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
1.1 นโยบาย วิทยาลัยฯ มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี ดาเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา มีการติดตามผลการดาเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
และนาผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา
1.2 วิชาการ วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการ
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่การเรียนรู้ ดาเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิช าการ
ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ มีการติดตามผล แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ และนาผลการ
ติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้
1.3 งบประมาณ วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 บริหารทั่วไป วิทยาลัยฯ บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นบ้านหลังที่สองของผู้เรียน มีระบบการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
2. ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี ห น่ ว ยการเรี ย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ จั ดให้ มีก ารนิ เทศ/ติดตาม/ประเมิน ผล การนาหน่ว ยการเรีย นรู้ห ลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารเรี ย นรู้ วิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้
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ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สื่ อ และแหล่ งเรี ย นรู้ เกี่ ยวกับ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง วิท ยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ในการจั ดหา/ผลิ ต/ใช้/ เผยแพร่ สื่ อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และใช้แหล่ งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒ นา
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน
2.4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิท ยาลั ย ฯ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มีก ารจัด ท าเครื่ องมื อวั ดและประเมิ นผลที่ห ลากหลาย และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายให้ใช้วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ครูผู้สอนรายงานผลการประเมิน และนามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้การสนันสุนในการจัดแสดง/ เผยแพร่/ ประกวด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
3. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
3.1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยฯ มีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุน
การดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกั บหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการ
วางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผล การจัด
กิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาผลการติดตาม
มาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 กิจกรรมนักเรียน วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
อยู่อย่างพอเพียง จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ชุ ม นุ ม /ชมรม ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน์ วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการ แก้ ปั ญ หา/พั ฒ นา สถานศึ ก ษา/ชุ ม ชน
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามผลการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ข องผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาผลการ
ติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ
4.1 การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ท ยาลั ย ฯ มี แ ผนงาน/
โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง จั ดให้ มีการประชุม/อบรม/สั ม มนา/ศึกษาดูงานแหล่ งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่ งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา
4.2 การติดตามและขยายผล วิทยาลัยฯ มีแผนการติดตามผลการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เพื่อส่ งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นาผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดาเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้ำนผลลัพธ์/ภำพควำมสำเร็จ
5.1 สถานศึกษา วิทยาลัยฯ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อให้ มี
คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพีย ง ได้แก่ การพัฒ นาสถานศึกษาให้ มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากร ผู้เรียน มีการ
แบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟูวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยฯ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
เพื่อให้มีคุณลักษณะของผู้บริห ารสถานศึกษาพอเพียง ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้ ผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณ
กับศักยภาพของตน สอดคล้องกับภูมิสังคม มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ให้กับตนเอง
และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดาเนินชีวิต
5.3 บุ ค ลากรของสถานศึ กษา วิ ทยาลั ย ฯ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นให้ บุ คลากรของสถานศึก ษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรจัดการทรัพยากรและดาเนินชีวิต
ด้ า นเศรษฐกิ จ อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บุ ค ลากรอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง และสามารถเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ในการปฏิ บัติ ต นเพื่ อ ส่ ว นรวมและ
สาธารณประโยชน์ บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และพร้อมรับ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ และบุ ค ลากรด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี ฐ านรากทางวั ฒ นธรรม และพร้ อ มรั บ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์
5.4 ผู้เรียน วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงกระจายอานาจการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
วิทยาลัยฯ จึงกาหนดโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยฯ :
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
ดร.สนธิ ภูละมุล

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

นำยวรภพ ไพรวัลย์

นำยอนุชิด อรรถำนิธี

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน
นักศึกษำ
นำงจำเนียร ยันตะนะ

ฝ่ำยวิชำกำร
นำยอนุชิด อรรถำนิธี

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนวำงแผนและงบประมำณ

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ

แผนกวิชำที่เปิดสอน

นำงจิรำพร รวมยอด

นำงสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

นำยศุภวิชญ์ คำหอม

หัวหน้ำแผนกวิชำ

งำนบุคลำกร

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

งำนครูที่ปรึกษำ

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

นำยกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์

น.ส.นันนภัสสร ศรีละว้ำ

นำยไพศำล ยันตะนะ

น.ส.รัชนี สุขก่ำ

งำนกำรเงิน

งำนควำมร่วมมือ

งำนปกครอง

งำนพัฒนำหลักสูตรฯ

นำงปรีชำวรรณ อรรถำนิธี

นำยประกอบ เอกทุ่งบัว

นำยชินท์ณภัทร นิลกิจ

นำงรัตติยำ เกิดสินธุ์

งำนกำรบัญชี

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ

งำนแนะแนวอำชีพฯ

งำนวัดผลและประเมินผล

น.ส.ศรีสมร เลิศวณิชทิพย์

นำยสมเกียรติ วรุตมะ

นำงจันทร์ทิพย์ สมประสงค์

นำยพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

งำนพัสดุ

งำนประกันคุณภำพฯ

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด

นำงญำณิศำ ผลึกเพชร

นำยไพศำล ยันตะนะ

นำงภวดี รุ่งอรุณ

น.ส.รัชนี สุขก่ำ

งำนอำคำรสถำนที่

งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำฯ

งำนโครงกำรพิเศษฯ

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

นำยกำพลศักดิ์ ไชยพำพิมพ์

นำงธนัชพร คุ้มเมือง

นำยสืบสกุล จั่นนำค

นำยประศิลป เอมใจ

งำนทะเบียน

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

นำงจำเนียร ยันตะนะ

นำยศรำวุธ นำคยรรยงค์

งำนประชำสัมพันธ์
นำงพิมพ์ชนำ อัครพัฒนศุภสิน
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คณะกรรมกำรวิทยำลัย
1. นายสมเกียรติ
2. นายฤกษ์ชัย
3. นายบุญประเสริฐ
4. นางเตือนใจ
5. นายวิษณุ
6. นายสุภัค
7. พระมหาสันติ
8. พระมหาสุชาติ
9. นายปรีชา
10. นายบุญเสริม
11. นางรัตนา
12. นายไพรสนธิ์
13. นายวิทวัส
14. นายสุรกิจ
15. นางสุภัทรา
16. นางลักษิกา
17. ดร.ธีรชัย
18. นายสรรเพชญ
19. ดร.สนธิ

พงษ์วิทยภานุ
ปรกแก้ว
สระทองแก้ว
เสนาบุตร
บุญญรัตน์
หีบทอง
โชติกโร
สิริปัญโญ
พรหมมินทร์
พุกประเสริฐ
วงษ์ทัต
ขันทอง
ฉันธรอาภรณ์
ยางสวย
สัจจา
เจริญศรี
ชุติมันต์
ศลิษฎ์อรรถกร
ภูละมุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการวิทยาลัย
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
1. นายสนธิ ภูละมุล
2. นายอนุชดิ อรรถานิธี

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3. นางจาเนียร ยันตะนะ

ครู คศ.2 ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
กรรมการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4. นายวรภพ ไพรวัลย์
ครู คศ.2 ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
กรรมการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5. นางรัตติยา เกิดสินธุ์
ครู คศ.2 ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
6. นายไพศาล ยันตะนะ
ครู คศ.2 ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
7. นางอาพร บุศปพงค์
ครู คศ.3 ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
ครู คศ.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายประกอบ เอกทุ่งบัว
ครู คศ.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์ ครู คศ. 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์ ครู คศ.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลสำขำวิชำที่เปิดสอน
ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จานวน 4 ประเภทวิชา 7 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานช่างยนต์
สาขางานช่างไฟฟ้า
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขางานดนตรี
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรทวิภาคี จานวน 2 ประเภทวิชา 5 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคเครื่องกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จานวน 2 ประเภทวิชา 4 สาขางาน ได้แก่
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคเครื่องกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นและหลักสูตรแกนมัธยม จานวน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
4. ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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ข้อมูลบุคลำกร
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
ฝ่ำยบริหำร :
ดร.สนธิ
นายอนุชิด

ภูละมุล
อรรถานิธี

นางจาเนียร

ยันตะนะ

นายวรภพ

ไพรวัลย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

อัตรำกำลัง :
อัตรากาลังบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีจานวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
2 คน
ข้าราชการครู
28 คน
ข้าราชการพลเรือน
2 คน
พนักงานราชการ (ครู)
2 คน
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)
1 คน
ลูกจ้างประจา (ครู)
1 คน
ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่)
3 คน
ครูอัตราจ้าง
10 คน
ครูอัตราจ้าง (เหมาจ่าย)
4 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งาน)
16 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
6 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)
1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)
4 คน
รวมทั้งสิ้น
80 คน
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ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษำ
ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีดงั นี้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษำ :
จำแนกตำมหลักสูตรที่เปิดสอน :
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จาแนกเป็น รุ่น 137 (3/2560) จานวน 369
จาแนกเป็น รุ่น 138 (4/2560) จานวน 364
จาแนกเป็น รุ่น 139 (1/2561) จานวน 405
จาแนกเป็น รุ่น 140 (2/2561) จานวน 476
รวมทั้งสิ้น 1,579

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

710
244
350
1,579

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 710 คน จำแนกเป็น :
ระดับชั้น

สำขำวิชำ
ช่างยนต์
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
ช่างยนต์ (ทวิภาคี) (ศูนย์วัดวังก์ฯ)
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี) (ศูนย์วัดวังก์ฯ)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การดนตรี
การโรงแรม (ทวิภาคี) (ศูนย์วัดวังก์ฯ)
รวม

ปวช. 1
92
48
0
90
14
37
32
37
16
0
366

ปวช. 2
44
26
0
38
6
17
16
28
7
0
182

ปวช. 3
34
19
4
37
0
20
17
22
0
9
162

รวม
170
93
4
165
20
74
65
87
23
9
710
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หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 244 คน จำแนกเป็น :
สำขำวิชำ

ปวส. 1
23
30
9
10
15
10
0
11
15
123

เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี)
ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
การบัญชี (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
เทคนิคเครื่องกล (เทียบโอนประสบการณ์)
ไฟฟ้ากาลัง (เทียบโอนประสบการณ์)
การบัญชี (เทียบโอนประสบการณ์)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอนประสบการณ์)
รวม
หลักสูตรวิชำชีพแกนมัธยม จำนวน 350
รำยวิชำ
1. ร้อยลูกปัด
2. กางเกงชาวเล
3. กีตาร์โฟร์คชั้นต้น
4. ช่างซ่อมจักรยานยนต์
5. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
6. อาหารและเครื่องดื่ม
7. ศิลปะประดิษฐ์
8. อาชีพช่างร้อยมาลัย
9. ขนมโดนนัท ขนมปังและเดนนิสเพสตี้
10. ขนมอบยอดนิยม
11. อาหารว่างยอดนิยม
12. งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
13. โปรแกรมสาเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว
14. งานบารุงรักษารถยนต์

ระดับชั้น
ปวส. 2
22
34
11
22
12
3
2
3
12
121

รวม
45
64
20
32
27
13
2
14
27
244

คน
จำนวน
ชั่วโมง

โรงเรียนที่สอน

จำนวน
นักเรียน

40
40
40
40
40
40
75
75
75
75
75
75
75
60

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
หนองปรือพิทยาคม

44
44
29
47
37
14
20
17
25
9
8
17
26
13

รวมทั้งสิ้น

350
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หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น จำนวน 1,740 คน จำแนกเป็น :
สำขำวิชำ
ไฟฟ้ากาลัง
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ดนตรี
รวม

รุ่น 137 รุ่น 138 รุ่น 139 รุ่น 140
(3/2560) (4/2560) (1/2561) (2/2561)
0
7
32
39
106
109
100
101
171
189
199
286
22
19
23
15
35
40
51
35
334
364
405
476

รวม
78
416
845
79
161
1,740

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (กลุ่มผู้ด้อยโอกำส) จำนวน 156 คน จำแนกเป็น :
สำขำวิชำ
เรือนจาจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

รุ่น 137 รุ่น 138 รุ่น 139 รุ่น 140
(3/2560) (4/2560) (1/2561) (2/2561)

รวม

25

25

29

29

108

12

12

12

12

48

37

37

41

41

156

สถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรี
ดนตรี
รวม
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แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรระดับประกำศนียบัตร (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภท/สาขาวิชา

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

สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
80
40
- สาขางานยานยนต์ (ศูนย์วัดวังฯ)
20
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
80
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ศูนย์วัดวังฯ)
20
สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
40
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตัง้ และบารุงรักษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
40
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
20
(วช.กจ/ศูนย์วัดวังฯ)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปะการดนตรี
- สาขางานดนตรี
20
รวม
300
100
0

รวม

-

-

-

120
20

-

30

20

50

-

-

-

80
20

-

30

-

30

-

-

-

40

-

20

-

20

20
30
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

50

-

20

20

80

-

20

20

80

-

-

-

20

0

140

90

20
630
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แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น

ประเภทวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- วิชางานบริการจักรยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- วิชาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1
- วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
- วิชาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- วิชางานติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวดี จิ ิตอล
- วิชางานซ่อมเครื่องขยายเสียง
- วิชางานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยสมองกลฝังตัว
- วิชางานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตัง้ โปรแกรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงานสานักงาน
- วิชาระบบภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับธุรกิจ
- วิชาบัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว
- วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในงานอาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- เสื้อกางเกงสมัยนิยม ระดับ 1
- เสื้อกางเกงสมัยนิยม ระดับ 2
- การตัดเย็บเบื้องต้น
- กางเกงสมัยนิยม 1
- วิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า
- วิชาการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อ-กระโปรง
- วิชาเสื้อเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 1/2562
รุ่นที่ 143
รุ่นที่ 144
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

75 ชม.

-

20

30 ซม.

-

30

-

-

-

-

-

-

72 ซม.

-

30

30 ชม.

-

20

30 ชม.

-

20

75 ชม.

25

-

-

-

-

75 ชม.

25

-

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

25

-

-

-

-

-

-

-

75 ชม.

30

30

75 ชม.

30

30

75 ชม.

30

30
45 ชม.

30

30

40
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แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 1/2562
รุ่นที่ 143
รุ่นที่ 144
หลักสูต ร รอบ รอบ หลักสูต ร รอบ รอบ
ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า ชม.
เช ้า บ่าย/ค่า

ประเภทวิชา
- วิชาเคมีภณ
ั ฑ์สมุนไพร
- วิชาแปรรูปสมุนไพร
- วิชาเคมีภณ
ั ฑ์สมุนไพร
- วิชาเสื้อชายสมัยนิยม1/การตัดเย็บกางเกงเบื้องต้น/กางเกงชายสมัยนิยม1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
- วิชาแต่งผมชายสมัยนิยม
- วิชาตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
- วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น
- วิชาสระ-เซทสมัยนิยม/ซอยผม-ดัดผม/ซอย-ดัดสมัยนิยม/สระ-เซท สมัยนิยม
- วิชาพวงมาลัยมงคล
- วิชาบายศรีใบตอง
- วิชาอาชีพช่างจัดดอกไม้/จัดดอกไม้สด/จัดดอกไม้สากล
- วิชา นวดไทยเพือ่ สุขภาพ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- วิชาอาหารไทย
- วิชาอาหารจีน

150 ชม.

20

-

-

-

-

-

-

-

60 ชม.

20

-

-

-

-

60 ชม.

20

-

150 ชม.

25

20

120 ชม.

25

20

150 ชม.

25

25

-

-

-

-

-

-

75 ชม.

25

25

-

-

-

45 ชม.

25

25

150 ซม.

30

30

120 ชม.

30

30

75 ชม.

25

25

-

-

-

75 ชม.

25

25

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

25

25

150 ชม.

20

20

150 ชม.

20

20

75 ชม.

30

-

-

-

-

75 ชม.

30

-

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

30

-

-

-

-

-

-

-

150 ชม.

-

40

-

-

-

-

-

-

120 ชม.

-

40

รวม

340

495

305

495

รวมทัง้ สิ้น

835

- วิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
- วิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กเพือ่ อาชีพ
สาขาวิชาดนตรี
- วิชาดนตรีสมัยนิยม
- วิชาปฏิบตั ดิ นตรีสมัยนิยม

800
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แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนพิกำร
ปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2/2561
ภาคเรียนที่ 1/2562
รุน่ ที่ 141
รุน่ ที่ 142
รุน่ ที่ 143
รุน่ ที่ 144
หลักสูต ร
จานวน
หลักสูต ร
จานวน
หลักสูต ร
จานวน
หลักสูต ร
จานวน

ประเภทวิชา

รวม (คน)

ชม.

นร.

ชม.

นร.

ชม.

นร.

ชม.

นร.

30-60 ชม.

100

30-60 ชม.

100

30-60 ชม.

100

30-60 ชม.

100

400

100

400

สาขาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป
สาขาผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาดนตรี
รวม

100

100

100

แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ด้อยโอกำส
หน่ ว ยงำน

แผนกวิ ช ำ

หลักสูต ร

จำนวนผู้ เ รี ย น

(ชั่ วโมง)
เรือนจำจังหวัดกำญจนบุรี

100

- วิชำตัดผมชำยซำลอนเบือ้ งต้น

คหกรรม

45 ชม.

25

- วิชำนวดหน้ำ

คหกรรม

12 ชม.

25

- วิชำขนมปัง

อำหำรและโภชนำกำร

30 ชม.

25

- วิชำตัดเย็บเสือ้ ผ้ำชำย

ผ้ำและเครือ่ งแต่งกำย

150 ชม.

25

สถำนพินิจจังหวัดกำญจนบุรี
- วิชำดนตรี

25
ดนตรี

150 ชม.

25
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แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม)
โรงเรี ย น/รำยวิ ช ำ

แผนกวิ ช ำ

หลักสูต ร

จำนวนผู้ เ รี ย น

(ชั่ วโมง)
โรงเรียนหนองรีประชำนิมิตร
- วิชำนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ
- วิชำขนมไทย
- วิชำงำนติดตัง้ จำนดำวเทียมและทีวดี จิ ิตอล
- วิชำงำนบริกำรจักรยำนยนต์
โรงเรียนหนองปรือวิทยำคม
- วิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
- วิชำงำนพื้นฐำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนด่ำนมะขำมเตีย้
- วิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
- วิชำช่ำงบริกำรจักรยำนยนต์
- วิชำศิลปะกำรตกแต่งเสื้อด้วยมือ
- วิชำร้อยลูกปัด 2
- วิชำกำงเกงเล
- วิชำกีตำ้ โฟล์คชั้นกลำง
โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ทิ ยำคม
- วิชำงำนเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ
- วิชำคุกกีแ้ ละเค้ก/อำหำรว่ำงยอดนิยม
- วิชำขนมอบยอดนิยม/เค้กและแต่งหน้ำเค้ก

คหกรรม
อำหำรและโภชนำฯ
อิเล็กทรอนิกส์
ช่ำงยนต์

75 ชม.
90 ชม.
75 ชม.
75 ชม.

ช่ำงยนต์
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

75 ชม.
75 ชม.

ช่ำงยนต์
ช่ำงยนต์
ตัดเสื้อสตรี
ศิลปประดิษฐ์
ตัดเสื้อชำย
ดนตรี

40 ชม.
40 ชม.
30 ชม.
40 ชม.
40 ชม.
40 ชม.

ช่ำงยนต์
อำหำรและโภชนำฯ
อำหำรและโภชนำฯ

75 ชม.
75 ชม.
75 ชม.

โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทศิ

100
25
25
25
25
50
25
25
150
25
25
25
25
25
25
75
25
25
25
50

- วิชำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงำนกรำฟฟิก
- วิชำช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำ

คอมพิวเตอร์

72 ชม.

25

ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง

75 ชม.

25

โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้

25

- วิชำงำนพื้นฐำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

คหกรรมฯ

75 ชม.

โรงเรียนบ้ำนเขำแหลม

25
75

- วิชำช่ำงซ่อมจักรยำนยนต์

คหกรรมฯ

60 ชม.

25

- วิชำศิลปประดิษฐ์จำกคริสตันลูกปัดและหิน

คหกรรมฯ

75 ชม.

25

อำหำรและโภชนำฯ

30 ชม.

25

- วิชำกระเป๋ำสำนพลำสติก
โรงเรียนเทศบำล 5

100

- วิชำจัดดอกไม้ในงำนพิธี

คหกรรมฯ

75 ชม.

25

- วิชำอำชีพประดิษฐ์ใบตองเบื้องต้น

คหกรรมฯ

75 ชม.

25

- วิชำอำชีพประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

คหกรรมฯ

75 ชม.

25

อำหำรและโภชนำฯ

75 ชม.

25

- วิชำเค้กและกำรแต่งหน้ำเค้กเพื่ออำชีพ
รวม

625
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีดังนี้

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ก่อสร้างอาคารสถานที่ บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 83.7 ตารางวา
โดยก่อสร้างในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.10 ประกอบไปด้วย
1. อาคารเรียน 2 ชั้น
จานวน
2
หลัง
2. อาคารเรียน 3 ชั้น
จานวน
1
หลัง
3. อาคารเรียน 4 ชั้น
จานวน
2
หลัง
4. โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
5. โรงฝึกงานช่างเชื่อม 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
6. โรงฝึกงานจักรยานยนต์ 1 ชั้น
จานวน
1
หลัง
7. ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน (ช่างไฟฟ้า) จานวน
1
หลัง
8. อาคารศูนย์วิทยบริการ
จานวน
1
หลัง
9. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
จานวน
1
หลัง
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10. ห้องสุขานักเรียน
11. อาคารพัสดุกลาง 1 ชั้น
12. อาคารอเนกประสงค์
13. สนามกีฬาฟุตซอล
14. ห้องเก็บของงานอาคาร
15. แฟลตพักครู 14 หน่วย
16. แฟลตพักบุคลากร 14 หน่วย
17. บ้านพักผู้อานวยการ
18. บ้านพักครู
19. บ้านพักครู(บ้านแฝด)
20. บ้านพักนักการภารโรง
21. ห้องเก็บของวิทยาลัยฯ , ห้องลูกเสือ
22. โรงจอดรถ
23. ศาลาประชาสัมพันธ์ 8 เหลี่ยม
24. ถังน้าประปา
25. ถังน้าบาดาล
26. ป้อมยามรักษาการณ์
27. อาคารศูนย์ป้องกันยาเสพติดฯ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

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

หลัง
หลัง
หลัง
สนาม
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ถัง
ถัง
หลัง
หลัง
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เกียรติและควำมภำคภูมิใจ
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี เป็ น วิ ท ยาลั ย ที่ ผ ลิ ต นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทางด้ า นวิ ช าชี พ ได้ รั บ
รางวัลและเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังต่อไปนี้

๑. สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2540

๒. สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2557

๓. สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทอำชีวศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560

4. ได้รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ รอบสำม (พ.ศ. 2554 – 2558) จำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
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ผลงำนนักเรียน นักศึกษำ
รำงวัลระดับชำติ
1. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลสาเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558” ระดับ ดีมาก (100 คะแนนเต็ม) จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) และรางวัล Honor Awards สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
3. รางวัลชมเชย (ระดับเหรียญเงิน ) สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์
แรงต่า
4. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย เบาะรองนอน
ป้องกันแผลกดทับ
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง)การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
6. ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2557”
7. ไดรับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 24
ปีการศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย
8. ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง การประกวดงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ “ชุ ด ควบคุ ม หม้ อ
ก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงาน” ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
กทม.
9. ได้รับรางวัลกิจกรรมทดสอบกาลังใจดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 – 7 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
10. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการแข่งขัน “VEC Creative Application Contest 2014”
ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ระดับชาติ)
11. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 (นายณรงค์ เนียมทอง)
12. ได้รับรางวัลรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

47

รำงวัลระดับภำค
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ประจาปี 2560
2. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560 “ทักษะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” (ชาย)
3. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560 “ทักษะ
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี
2560 “ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์”
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี
2560 “ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2559 “ทักษะ
การขายสินค้าออนไลน์”
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2559
“ทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม”
8. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558 ชื่อ
อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558ชื่อ
ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
10. การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศ
(ระดับ
เหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558 ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
11. ได้รับรางวัลย์องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท นน.ไม่เกิน 60 กก. ณ
จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2558
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน 49 กก. ณ
จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2558
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14. รางวัลระดับเหรียญทอง และเหรียญเงินการประกวดสื่อการเรียนการสอนไอทีซีเพื่ออาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง ปี 2557
15. รางวัลระดับเหรียญทอง การประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ปี 2557
16. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง“กีฬาหมากล้อม ประเภททีม” ประจาปีการศึกษา 2557
17. รางวัลหน่วยมาตรฐานวิชาชีพ “ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจาปี 2556
18. โครงการวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2555
19. รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จากัด การแข่งขัน
“Honda Scoppi Marketing plan contest#4”ปี 2554
20. รางวัลเหรียญทองแดง “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลางประจาปี
2554
********************************

49

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 3
ข้อมูลด้ำนงบประมำณ
3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2561
3.1.1 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแยกผลผลิต ประจำปี 2561
ผลกำรใช้เงิ นปีตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2561 แหล่งเงิ นผลผลิต
ผลผลิต
งบรำยจ่ำย

รวมทั้งสิ้น
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

ค่ำสำธำรณุปโภค อุดหนุน (เรียน
ฟรี15)

เงิ นรำยได้

แผนงำน/

สถำนศึกษำ

โครงกำรอืน่ ๆ

รวม

รวมทั้ ง สิ้ น

527,200.00

849,200.00

6,478,677.29

1,214,000.00 7,621,480.00

4,401,108.78

4,379,474.19

25,471,140.26

งบบุค ลำกร
งบดำเนิ น งำน
ค่ ำตอบแทน
ค่ ำใช้ สอย
ค่ ำวั สดุ

527,200.00
173,290.07
353,909.93

849,200.00
235,652.08
613,547.92

947,277.29
3,055,400.00
1,059,114.66
580,967.36
1,232,411.17

3,967,522.58
1,214,000.00 185,477.42
185,477.42
-

40,000.00
441,374.19
2,940,695.23 3,938,100.00
1,117,529.95 1,098,192.24
1,162,674.38 1,545,199.95
203,253.74 1,293,423.81

5,396,174.06
12,710,072.65
3,683,779.00
3,474,319.11
3,696,546.57

ค่ ำสำธ ำรณู ปโภค

-

-

182,906.81

งบลงทุ น

-

-

2,476,000.00

1,214,000.00

งบเงิ น อุ ด หนุ น เรี ย นฟรี 15 ปี

-

-

-

-

งบรำยจ่ ำยอื่ น

-

-

-

-

-

-

457,237.16

-

1,374,523.55

3,468,480.00
-

1,284.00

45,890.00

ผลการจ่ ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

0%
13%

20%

14%
7%
46%

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

1,855,427.97

-

3,850,523.55

-

3,468,480.00

-

45,890.00
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3.1.2 สรุปผลรำยรับ-รำยจ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ. 2561
1. ได้รบั จัดสรรทัง้ สิ้ น
ข. ได้รบั จัดสรร
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

28,529,358.60 บาท
28,529,358.60
972,820.00
4,431,800.00
ผลผลิต ปวช.
ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ระยะสั้น
งบสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
งบโครงการตามนโยบาย สอศ.
เงินรายได้สถานศึกษา
ยกมาจากปี งปม.2561
เงิ นระดมทุนทรัพยากร
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- พนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ห้องปฎิบตั กิ ารสร้าง Application
เครื่องปรับอากาศ จานวน 5 เครื่อง
เครื่องซักผ้า
โต๊ะประชุม ห้อง อวท.
เก้าอีผ้ ู้บริหาร
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- หลังคำคลุมลำนเอนกประสงค์
- หลังคำคลุมลำนเอนกประสงค์ (เพิ่ มเติม)
- หลังคำคลุมโรงอำหำร
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
- ค่ำหนังสือเรียน
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ำเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
งบร ำยจ่ ำยอื่ น
3. เงินทีไ่ ม่ได้เบิกจ่าย (เงินส่งคืน สอศ.)
4. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2562
เงิ นรำยได้สถำนศึกษำ

527,200.00
849,200.00

บาท
บาท

3,055,400.00
1,214,000.00
2,476,000.00
7,326,180.00
4,380,300.00
7,728,258.60

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,291,296.05
4,436,962.55

5,396,174.06

25,175,840.26 บาท
บาท

947,277.29
4,448,896.77
10,854,644.68
3,683,779.00
3,474,319.11
3,696,546.57
1,855,427.97
3,850,523.55
1,770,890.00
1,486,000.00
233,000.00
9,490.00
27,400.00
15,000.00
2,079,633.55
990,000.00
595,633.55
494,000.00
3,173,180.00
1,308,500.00
644,100.00
311,880.00
639,000.00
269,700.00
45,890.00

3,327,149.82

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
26,368.52

บาท

3,327,149.82 บาท
บาท
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3.1.3 ผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนกำรศึกษำปี 2561

1. รายรับจริง

7,326,180.00 บาท

ได้รบั จัดสรร

7,326,180.00

บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน

4,153,000.00

บาท

ค่าหนังสือเรียน

1,308,500.00

บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

311,880.00

บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

639,000.00

บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

644,100.00

บาท

ค่าเครื่องมือประจาตัวผู้เรียน

269,700.00

บาท

2. รายจ่ายจริง

7,326,180.00 บาท

งบบุคลากร

3,967,522.58

บาท

- ค่าจ้างครูอตั ราจ้าง

1,204,881.31

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,107,401.89

บาท

- ค่าครองชีพครูอตั ราจ้าง

154,020.61

บาท

- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

501,218.77

บาท

งบดาเนินงาน

185,477.42

บาท

- ค่าตอบแทน

0.00

บาท

185,477.42

บาท

0.00

บาท

3,173,180.00

บาท

1,308,500.00

บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

311,880.00

บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

639,000.00

บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

644,100.00

บาท

- ค่าเครื่องมือประจาตัวผู้เรียน

269,700.00

บาท

- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าหนังสือเรียน

3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2561

-

บาท
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3.1.4 ผลกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำปี 2561

1. รายรับจริง
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปี 2560
- iเงินระดมทรัพยากร ปี 2561
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- ค่าจ้างครูหลักสูตรระยะสั้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ จานวน 5 เครื่อง
- เครื่องซักผ้า
- โต๊ะประชุม ห้อง อวท.
- เก้าอีผ้ ู้บริหาร

ค่าสิ่งก่อสร้าง

7,728,258.60 บาท
3,291,296.05
4,436,962.55

40,000.00
40,000.00
2,483,458.07
1,117,529.95
1,162,674.38
203,253.74
457,237.16
1,374,523.55
284,890.00

15,000.00

1,089,633.55
595,633.55

- หลังคาโรงอาหาร

494,000.00

3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2562

4,401,108.78 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

233,000.00
9,490.00
27,400.00

- หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ (เพิม่ เติม)
งบรายจ่ายอืน่

บาท
บาท

45,890.00

บาท
3,327,149.82 บาท
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3.1.5 ผลกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรตำมนโยบำย 2561
เงินงบประมำณ
ชื่อโครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ

ทีไ่ ด้รับจัดสรร

ผลกำรใช้จ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำสำธำรณุป

ค่ำวัสดุ

โภค

รวม

- โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครู (จ้ำงครู)

189,600.00

189,090.32

-

-

-

189,090.32

- โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุน (จ้ำงเจ้ำหน้ำที่)

117,600.00

117,283.87

-

-

-

117,283.87

- โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมืออำชีวศึกษำสู่มำตรฐำน

200,000.00

50,749.26

25,116.00

122,850.74

นำนำชำติ
- โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

118,000.00

4,371.55

75,323.00

38,305.45

139,200.00

57,599.55

14,126.00

67,474.45

-

139,200.00

25,000.00

1,910.00

21,400.00

1,690.00

-

25,000.00

- โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพือ่ เป็นศูนย์กลำง

800,000.00

180,977.83

424,394.10

194,628.07

-

800,000.00

- โครงกำรสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

173,000.00

47,024.00

125,976.00

-

173,000.00

298,132.40

231,605.94

-

1,140,000.00

- โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐำนสมรรถนะ ETOE1,3

- โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน

- โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในเขต
เศรษฐกิ
จพิเศษ งเสริมกิจกรรมงำนวิจัยเพือ่ กำรจัดกระบวนกำร
- โครงกำรส่

1,140,000.00

610,261.66

1,284.00

200,000.00
118,000.00

10,000.00

-

2,920.00

7,080.00

-

10,000.00

- โครงกำรผลงำนวิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้

400,000.00

-

381,780.00

18,220.00

-

400,000.00

- โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพือ่ ชุมชน (Fix it)

500,000.00

111,092.65

103,915.25

284,992.10

- โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชนฯ (อำชีวะสงกรำนต์)

20,000.00

20,000.00

-

-

-

20,000.00

- โครงกำรอำชีวะบริกำรซ่อมสร้ำงเพือ่ ชุมชนฯ (อำชีวะอำสำ

20,000.00

20,000.00

-

-

-

20,000.00

29,800.00

2,952.80

21,001.20

5,846.00

-

29,800.00

75,600.00

22,811.00

12,520.00

40,269.00

-

75,600.00

70,000.00

3,361.75

28,780.00

37,858.25

-

70,000.00

- โครงกำรอำชีวะเพือ่ คนพิกำร

50,000.00

4,167.00

14,078.00

31,755.00

-

50,000.00

- โครงกำรจิตอำสำซ่อมบำรุงจักรพระรำชทำน

75,000.00

1,917.19

73,082.81

-

75,000.00

- โครงกำรอำชีวะต้ำนยำเสพติด

20,000.00

6,020.00

11,790.00

-

20,000.00

ปีใหม่
)
- โครงกำรยกระดั
บกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
- โครงกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพประชำกรวัยแรงงำน ฯ ETOE
2 - โครงกำรปลูกจิตสำนึกรักษำทรัพยำกรป่ำไม้

รวมทัง้ สิ้น

2,190.00

4,172,800.00 1,404,566.43 1,472,699.95 1,293,423.81

500,000.00

1,284.00 4,171,974.19
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แผนภูมิภำพเปรียบเทียบข้อมูลผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี 2561

ผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561
งบอุดหนุน
14%

งบลงทุน
15%

งบบุคลากร
21%

งบดาเนินงาน
43%

งบค่าสาธารณูปโภค
7%

ค่าเครื่ องมือ
ประจาตัว
ผู้เรี ยน
7% ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

ผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา ปี 2561

9%
ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
8%
งบบุคลากร
52%

ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
4%
ค่าหนังสือเรี ยน
17%

งบดาเนินงาน
3%

งบรายจ่ายอื่น
0%
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ผลการใช้ จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษาปี งบประมาณ 2561
งบรายจ่ายอื่น งบบุคลากร
1%
1%
งบลงทุน
31%

งบดาเนินงาน
57%

งบค่าสาธารณูปโภค
10%

ผลการใช้ จ่ายเงินโครงการตามนโยบาย ประจาปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค
0%
ค่าวัสดุ
31%

ค่าตอบแทน
34%

ค่าใช้ สอย
35%
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3.2 ประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2562
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้สถานศึกษา
- ยอดยกมาจากปี 2561
- ประมาณการรายได้ปี 2562
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 ทีค่ าดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

- ห้องปฏิบัตกิ ำรยำนยนต์

- เครื่องโปรเจคเตอร์
- คอมพิวเตอร์ จานวน 3 ชุด
- อืน่ ๆ
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร
งบเงินอุดหนุน
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี
งบรายจ่ายอืน่
ค่าใช้จา่ ยโครงการประจาปี 2562
สารองเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

35,347,800.00

บาท

24,848,000.00

43,174,949.82 บาท
บาท

3,327,149.82
4,500,000.00
19,880,000.00
4,435,000.00
1,200,000.00
2,750,000.00
7,082,800.00

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

7,827,149.82

43,174,949.82 บาท
บาท

18,920,000.00
960,000.00
4,968,000.00
8,606,200.00
3,570,000.00
1,703,200.00
2,653,000.00
680,000.00
1,200,000.00
3,275,000.00
3,075,000.00
2,750,000.00
85,000.00
90,000.00
150,000.00
200,000.00
200,000.00
2,868,800.00
2,868,800.00
20,000.00
1,175,800.00
1,181,149.82

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-

เงินเดือนพนักงำนรำชกำร

เงินประกันสังคมพนักงำนรำชกำร

ค่ำจ้ำงครูอตั รำจ้ำง

ค่ำครองชีพครูอตั รำจ้ำง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

ค่ำครองชีพลูกจ้ำงชั่วครำว

ครูจ้ำงหลักสูตรระยะสั้น

527,200.00

ปวช.

งบบุค ลำกร

รวมทั้ ง สิ้น

งบรำยจ่ำย

-

-

-

-

-

-

-

-

849,200.00

ปวส.

-

-

-

-

-

35,108.00

912,169.29

947,277.29

6,478,677.29

ระยะสั้น

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

345,000.00

501,218.77

2,107,401.89

154,020.61

859,881.31

-

-

3,967,522.58

1,214,000.00 7,326,180.00

ฟรี15)

ค่ำสำธำรณุปโภค อุดหนุน (เรียน

ผลผลิต

โครงกำรอืน่ ๆ

สถำนศึกษำ

รวม

40,000.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

117,283.87

-

324,090.32

-

-

441,374.19

385,000.00

501,218.77

2,224,685.76

154,020.61

1,183,971.63

35,108.00

912,169.29

5,396,174.06

4,401,108.78 4,379,474.19 25,175,840.26

แผนงำน/

เงินรำยได้

ผลกำรใช้เงินปีตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2561 แหล่งเงินผลผลิต

3.3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561

3.3 สรุปงบหน้ำรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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งบดำเนิ นงำน
ค่ ำตอบแทน
- ค่ำปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
- ค่ำสอนภำคนอกเวลำ
- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ ำนให้รำชกำร
- ค่ำธุรกำรนอกเวลำ
- ค่ำตอบแทนพิเศษข/ร ,ล/จ เต็มขั้น
ค่ ำใช้ สอย
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
- ค่ำซ่อมแซมครุภณั ฑ์
- ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอืน่ ๆ
- ค่ำเงินประกันสังคม
- ค่ำใช้จ่ำยอืน่ (ค่ำจ้ำง,ลงทะเบียน)
- ค่ำใช้สอยในโครงกำร

งบรำยจ่ำย

-

527,200.00
173,290.07
173,290.07
-

ปวช.

ผลกำรใช้เงินปีตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2561 แหล่งเงินผลผลิต
ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น
เงินรำยได้
ปวส.
ระยะสั้น ค่ำสำธำรณุปโภค
อุดหนุน (เรียน สถำนศึกษำ
849,200.00 3,055,400.00 1,214,000.00 185,477.42 2,940,695.23
235,652.08 1,059,114.66
1,117,529.95
184,960.00
235,652.08 962,314.66
867,479.95
65,090.00
96,800.00
580,967.36
185,477.42 1,162,674.38
235,537.00
28,852.00
13,150.00
4,685.00
149,930.00
562,377.00
124,532.15
1,680.00
13,399.00
174,974.00
8,744.21
10,503.42
42,737.38
30,990.00
527,028.00

รวม
โครงกำรอืน่ ๆ
3,938,100.00 12,710,072.65
1,098,192.24 3,683,779.00
197,860.00 382,820.00
761,932.69 3,000,669.45
138,399.55 203,489.55
96,800.00
1,545,199.95 3,474,319.11
380,738.00 645,127.00
820.00
13,970.00
1,335.00
6,020.00
186,381.30 898,688.30
72,241.65 198,453.80
188,373.00
2,650.00
64,635.01
901,034.00 1,459,052.00

แผนงำน/

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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ค่ ำวั สดุ
- วัสดุสำนักงำน
- วัสดุกำรศึกษำ (วัสดุฝกึ )
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุงำนอำคำร
- วัสดุประชำสัมพันธ์
- วัสดุไฟฟ้ำ
- วัสดุหนังสือและตำรำ
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุยำนพำหนะ
- วัสดุเวชภัณฑ์
- วัสดุสื่อกำรสอน
- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
- วัสดุเกษตร
- วัสดุบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ
- วัสดุโครงกำร

งบรำยจ่ำย
353,909.93
350,625.93
3,284.00
-

ปวช.
613,547.92
613,547.92
-

ปวส.
1,232,411.17
64,020.00
337,356.74
122,297.18
405,068.62
18,283.45
980.00
3,475.00
45,220.00
114,620.00
43,709.00
1,480.00
64,746.18
11,155.00

ระยะสั้น
-

ค่ำสำธำรณุปโภค

รวมทั้งสิ้น
อุดหนุน (เรียน
-

ผลผลิต
แผนงำน/

สถำนศึกษำ โครงกำรอืน่ ๆ
203,253.74 1,293,423.81
166,063.00
14,550.00 123,084.06
24,729.93 141,639.01
45,500.00 161,694.02
2,500.00
32,096.20
695.00
13,740.00
39,176.98 19,650.00
37,070.46
58,618.80
1,369.60 60,393.25
13,598.00 121,518.00
64,329.23 354,662.01

เงินรำยได้

ผลกำรใช้เงินปีตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2561 แหล่งเงินผลผลิต

3,696,546.57
230,083.00
1,439,164.65
288,666.12
612,262.64
2,500.00
50,379.65
1,675.00
17,215.00
104,046.98
154,974.46
102,327.80
63,242.85
199,862.18
430,146.24

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

59

-

- ค่ำไฟฟ้ำ

- ค่ำน้ำปะปำ

- ค่ำโทรศัพท์

- ค่ำไปรษณีย์

- ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต

- อืน่

งบลงทุน

ค่ ำค รุ ภั ณ ฑ์

- ห้องปฏิบตั กิ ำรสร้ำง Application

- เครื่องปรับอำกำศ 5 เครื่อง

- โต๊ะประชุม (ห้อง อวท.)

- ครุภณั ฑ์สำนักงำน (เก้ำอีผ้ ู้บริหำร)

- เครื่องซักผ้ำประจำบ้ำนพัก ผอ.

ปวช.

ค่ ำสำธำรณู ปโภค

งบรำยจ่ำย
ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ำสำธำรณุปโภค

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

1,486,000.00

1,486,000.00

2,476,000.00

-

-

9,639.00

2,377.54

46,812.28

124,077.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,608.30

9,121.75

339,264.41

855,005.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อุดหนุน (เรียน
182,906.81 1,214,000.00
-

ระยะสั้น

ผลผลิต
แผนงำน/

9,490.00

15,000.00

27,400.00

233,000.00

-

284,890.00

1,374,523.55

42,479.00

337.00

12,478.34

47,597.67

354,345.15

9,490.00
-

-

15,000.00

27,400.00

233,000.00

1,486,000.00

1,770,890.00

3,850,523.55

-

45,047.00

20,584.30

23,977.63

433,674.36

1,333,428.68

-

-

-

-

-

-

-

-

1,284.00

-

-

-

-

รวม
สถำนศึกษำ โครงกำรอืน่ ๆ
457,237.16
1,284.00 1,855,427.97

เงินรำยได้

ผลกำรใช้เงินปีตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2561 แหล่งเงินผลผลิต
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

60

- ค่ำเครื่องมือประจำตัวนักเรียน ระดับปวช. -

- คืนค่ำลงทะเบียนระยะสั้น

-

-

-

-

- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

งบรำยจ่ำยอื่ น

-

-

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

งบเงิ น อุด หนุ น เรี ย นฟรี 15 ปี

-

- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

-

หลังคำคลุมโรงอำหำร

-

-

-

-

หลังคำคลุมลำนเอนกประสงค์

ปวส.

- ค่ำหนังสือเรียน

-

ปวช.

ค่ ำสิ่ง ก่อสร้ ำง

งบรำยจ่ำย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

990,000.00

990,000.00

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ำสำธำรณุปโภค

รวมทั้งสิ้น

-

-

269,700.00

644,100.00

639,000.00

311,880.00

1,308,500.00

3,173,180.00

-

-

อุดหนุน (เรียน
-

ผลผลิต
แผนงำน/

45,890.00

45,890.00

-

-

-

-

-

-

494,000.00

595,633.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถำนศึกษำ
โครงกำรอืน่ ๆ
1,089,633.55
-

เงินรำยได้

ผลกำรใช้เงินปีตำมแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2561 แหล่งเงินผลผลิต

45,890.00

45,890.00

539,400.00

1,288,200.00

1,278,000.00

623,760.00

2,617,000.00

3,173,180.00

494,000.00

1,585,633.55

2,079,633.55

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

61

-

งบบุคลำกร

เงิ นเดือนข้ำรำชกำร

ค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำร

เงิ นวิทยฐำนะ

เงิ นประจำตำแหน่ง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร

ค่ำจ้ำงครูอตั รำจ้ำง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

ค่ำครองชีพครูอตั รำจ้ำง

ค่ำครองชีพลูกจ้ำงชั่วครำว

นักกำรภำรโรง

ยำม

ค่ำจ้ำงครูพิเศษสอนจ้ำงเหมำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850,000.00

-

-

-

-

-

-

-

960,000.00

1,950,000.00

400,000.00

1,200,000.00

370,000.00

15,000,000.00

19,880,000.00

25,685,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000.00

1,200,000.00

440,000.00

352,000.00

462,000.00

212,800.00

176,800.00

1,227,200.00

1,123,200.00

-

-

-

-

-

-

3,994,000.00

4,134,000.00

4,134,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,948,800.00

2,948,800.00

40,000.00

32,000.00

126,000.00

58,520.00

51,680.00

337,480.00

328,320.00

-

-

-

-

-

-

974,000.00

7,827,149.82

7,827,149.82

530,000.00

25,685,000.00

2,948,800.00

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น

850,000.00

4,134,000.00

530,000.00

1,200,000.00

สถำนศึ กษำ

รวมรำยรั บ

25,685,000.00

เรี ย นฟรี 15 ปี

4,500,000.00

850,000.00

กำรสอน

โภค

เงิ น รำยได้

530,000.00

ระยะสั้ น

ประมำณกำรรั บจั ด สรร

ปวส.

เงิ น อุ ด หนุ น

3,327,149.82

ปวช .

ค่ ำจั ด กำรเรี ย น

ค่ ำสำธ ำรณุ ป

ยอดยกมำ

งบรำยจ่ ำย

แผนกำรใช้ จ่ ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

3.3.2 แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปี 2562

480,000.00

384,000.00

588,000.00

271,320.00

228,480.00

1,564,680.00

1,451,520.00

960,000.00

1,950,000.00

400,000.00

1,200,000.00

370,000.00

15,000,000.00

24,848,000.00

43,174,949.82

43,174,949.82

39,847,800.00

3,327,149.82

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

62

-

- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอืน่ ๆ

- ค่ำเงิ นประกันสังคม

- อืน่ ๆ

-

- วัสดุงำนอำคำร

530,000.00

-

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- วัสดุกำรศึกษำ (วัสดุฝกึ )

- วัสดุสำนักงำน

530,000.00

-

- ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง

ค่ ำวั สดุ

-

- ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

-

ค่ ำใช้ สอย
-

-

- อืน่ ๆ

- ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ

-

- ค่ำตอบแทนพิเศษข/ร ,ล/จ เต็มขัน้

-

-

-

- ค่ำธุรกำรนอกเวลำ

- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร

-

-

- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ ำนให้รำชกำร

-

-

330,000.00

-

330,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

520,000.00

-

- ค่ำสอนภำคนอกเวลำ

-

520,000.00

850,000.00

ปวส.

-

-

530,000.00

ปวช .

- ค่ำปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ ำตอบแทน

งบดำเนิ น งำน

งบรำยจ่ ำย

100,000.00

144,000.00

500,000.00

50,000.00

1,107,000.00

10,000.00

28,000.00

100,000.00

150,000.00

10,000.00

20,000.00

450,000.00

768,000.00

-

-

480,000.00

50,000.00

600,000.00

50,000.00

1,180,000.00

3,055,000.00

ระยะสั้ น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000.00

-

-

-

-

-

140,000.00

-

-

-

-

-

-

-

140,000.00

กำรสอน

โภค
1,200,000.00

ค่ ำจั ด กำรเรี ย น

ค่ ำสำธ ำรณุ ป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000.00

เรี ย นฟรี 15 ปี

เงิ น อุ ด หนุ น

แผนกำรใช้ จ่ ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

200,000.00

156,000.00

-

150,000.00

686,000.00

45,000.00

50,200.00

50,000.00

200,000.00

-

-

450,000.00

795,200.00

-

-

-

50,000.00

1,620,000.00

200,000.00

1,870,000.00

3,951,200.00

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

300,000.00

300,000.00

1,360,000.00

200,000.00

2,653,000.00

55,000.00

218,200.00

150,000.00

350,000.00

10,000.00

20,000.00

900,000.00

1,703,200.00

-

-

480,000.00

100,000.00

2,740,000.00

250,000.00

3,570,000.00

9,806,200.00

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

63

-

- วัสดุหนังสือและตำรำ

- วัสดุคอมพิวเตอร์

- วัสดุยำนพำหนะ

- วัสดุเวชภัณฑ์

- วัสดุสื่อกำรสอน (กระดำษ)

- วัสดุเกษตร

- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

- วัสดุอนื่

-

- ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต

-

- ห้องปฏิบตั กิ ำรยำนยนต์

- เครื่องโปรเจคเตอร์

- คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

-

-

- ค่ำไปรษณีย์

ค่ ำค รุ ภั ณ ฑ์

-

- ค่ำโทรศัพท์

-

-

- ค่ำน้ำปะปำ

งบลงทุ น

-

- ค่ำไฟฟ้ำ

-

-

- วัสดุไฟฟ้ำ

ค่ ำสำธ ำรณู ปโภค

-

ปวช .

- วัสดุประชำสัมพันธ์

งบรำยจ่ ำย
ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,750,000.00

2,750,000.00

2,750,000.00

-

-

-

-

-

-

11,000.00

20,000.00

10,000.00

150,000.00

20,000.00

50,000.00

10,000.00

12,000.00

20,000.00

10,000.00

ระยะสั้ น

-

-

-

-

-

-

20,000.00

30,000.00

250,000.00

900,000.00

1,200,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรสอน

โภค
-

ค่ ำจั ด กำรเรี ย น

ค่ ำสำธ ำรณุ ป

-

-

-

-

-

80,000.00

-

-

-

-

80,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรี ย นฟรี 15 ปี

เงิ น อุ ด หนุ น

แผนกำรใช้ จ่ ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

90,000.00

85,000.00

-

325,000.00

525,000.00

-

-

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

-

40,000.00

-

-

-

100,000.00

-

-

-

40,000.00

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

90,000.00

85,000.00

2,750,000.00

3,075,000.00

3,275,000.00

80,000.00

20,000.00

30,000.00

450,000.00

1,300,000.00

1,880,000.00

11,000.00

60,000.00

10,000.00

150,000.00

20,000.00

150,000.00

10,000.00

12,000.00

20,000.00

50,000.00

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

64

-

สำรองพั ฒ นำสถำนศึ กษำ

โค รงกำรประจำปี 2562

-

-

- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

- รำยจ่ำยอืน่

-

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
-

-

- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

งบรำยจ่ ำยอื่ น

-

-

งบเงิ น อุ ด หนุ น เรี ย นฟรี 15 ปี

- ค่ำหนังสือเรียน

-

- ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ำรดนตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ ำสิ่ ง ก่ อสร้ ำง

ปวส.

-

ปวช .

- อืน่ ๆ

ค่ ำค รุ ภั ณ ฑ์ (ต่อ)

งบรำยจ่ ำย
ระยะสั้ น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรสอน

โภค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ ำจั ด กำรเรี ย น

ค่ ำสำธ ำรณุ ป

-

-

-

-

566,000.00

630,000.00

312,800.00

1,360,000.00

2,868,800.00

-

-

-

เรี ย นฟรี 15 ปี

เงิ น อุ ด หนุ น

แผนกำรใช้ จ่ ำยเงิ น งบประมำณ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

1,175,800.00

1,181,149.82

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

200,000.00

200,000.00

150,000.00

สถำนศึ กษำ

เงิ น รำยได้

1,175,800.00

1,181,149.82

20,000.00

20,000.00

1,132,000.00

1,260,000.00

625,600.00

2,720,000.00

2,868,800.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00

รวม
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9

7
8

6

5

4

3

2

1

ลำดั บที่

งำนบุค ลำกร
โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2562
งำนพั สดุ
โครงกำรจัดหำและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ ประจำปีงบประมำณ 2562
งำนอำค ำรสถำนที่
โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้
งำนทะเบีย น
โครงกำรมอบประกำศนียบัตร นักเรียน นักศึกษำ
งำนประช ำสัม พั น ธ์
โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธ์เชิงรุก
ฝ่ ำยแผนงำนและค วำมร่ ว มมื อ
งำนวำงแผนและงบประมำณ
โครงกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2561 และจัดทำ
แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี 2562
งำนศู นย์ ข้ อมู ลสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในสถำนศึกษำ
งำนค วำมร่ ว มมื อ
โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ

ฝ่ ำยบริ ห ำรทรั พ ยำกร

โค รงกำร

8,900.00

38,450.00

3,000.00

120,000.00

850,000.00

5,106,000.00

900,000.00

งบประมำณ
กิจกรรมวิชาการ พั ฒนาคุณธรรม

ศึกษาดูงาน

49,450.00
86,550.00

สำรสนเทศ

สนับสนุน

กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น (475*680ค น*2ภำค เรี ย น=646,600 บำท

โครงการประจาปีงบประมาณ 2562

9,300.00

120,000.00

เงินรายได ้
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โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน

14

โครงกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นคนเก่งและมีควำมสุข
โครงกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นคนดีและมีควำมสุข

โครงกำรส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและนันทนำกำร

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้วยกระบวนกำรทำงลูกเสือ

16

17
18

19

20

21

22

โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญของชำติ ศำสนำ

15

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว

งำนปกค รอง

งำนกิ จ กรรม
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำคุณธรรม

ฝ่ ำยพั ฒ นำกิ จ กำรนั กเรี ย น นั กศึ กษำ

โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้เรียน

งำนส่ง เสริ ม ผลผลิต กำรค้ ำฯ

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำฯ

13

12

โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

11

งำนประกั น คุ ณภำพและมำตรฐำน

โครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่

งำนวิ จั ย และพั ฒ นำฯ

โค รงกำร

10

ลำดั บที่

-

งบ สอศ.

งบ สอศ.

25,000.00

งบ สอศ.

งบประมำณ

12,500.00

3,000.00

45,000.00

3,000.00

28,500.00
28,500.00

15,500.00

กิจกรรมวิชาการ พั ฒนาคุณธรรม

ศึกษาดูงาน

สำรสนเทศ

สนับสนุน

กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น (475*680ค น*2ภำค เรี ย น=646,600 บำท

350,000.00

15,000.00

23,500.00

247,000.00

42,000.00

เงินรายได ้
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โครงกำรช่วยเหลือและระดมทุนกำรศึกษำสำหรับ นักเรียน นักศึกษำ
โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
โครงกำรติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
โครงกำรปัจจิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.3 และปวส. 2
งานครูทปี่ รึกษา
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
งำนโค รงกำรพิ เ ศ ษและบริ กำรชุ ม ช น

26
27
28
29

โครงกำรควำมร่วมมือองค์กรต่ำงประเทศ
โครงกำรฝึกอบรมหลักวิชำชีพระยะสั้นเพื่อคนพิกำรหรือผู้ดอ้ ยโอกำส
โครงกำรพัฒนำกำลังคนรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

โครงกำรพัฒนำรูปแบบและยกระดับศูนย์ซอ่ มสร้ำงเพื่อชุมชน (fix it Center)

โครงกำรอำชีวะอำสำ

31
32
33

34

35

30

โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ ใหม่

งำนแนะแนวอำชี พ และจัด หำงำน

โครงกำรจัดสวัสดิกำรและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

โครงกำร ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ

ศู นย์อำนวยกำรป้องกัน ปรำบปรำมยำเสพติ ด ในสถำนศึ กษำ

โค รงกำร

25

24

23

ลำดั บที่

งบ สอศ.

งบ สอศ.

งบ สอศ.
งบ สอศ.
งบ สอศ.

งบ สอศ.

เงินบริจำค
25,000.00
2,000.00

30,000.00

งบ สอศ.

งบประมำณ

5,000.00

1,000.00

กิจกรรมวิชาการ พัฒนาคุณธรรม

ศึกษาดูงาน

สำรสนเทศ

สนับสนุน

กิจกรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น (475*680ค น*2ภำค เรี ย น=646,600 บำท

.

47,000.00

280,000.00

เงินรายได ้
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โครงกำรพัฒนำและฝึกอำชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.)

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบั ผู้ลี้ภยั กำรสู้รบ ฯ (ADRA)

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ฯภำยใต้โครงกำรตำมพระรำชดำริฯ

38

39

40

โครงการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ETOE

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

โครงการจัดการเรียนการสอนกองทุนการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมในโรงเรียนเครือข่าย

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพือ่ เตรียมสอบ (V-Net)

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน

โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภูมิปญั ญาฯ

โครงการศึกษาดูงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส. และนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

งานพัฒนาหลักสุตรฯ

โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชมุ ชน

37

ฝ่ ำยวิ ช ำกำร

โครงกำรปฏิบตั กิ ำรตรวจเข้มข้นรถโดยสำรฯ ร่วมกับกรมกำรขนส่งทำงบก

โค รงกำร

36

ลำดั บที่

5,000.00

60,000.00

40,000.00

1,040,000.00

งบ สอศ.

2,210,000.00

350,000.00

งบ สอศ.

งบ สอศ.

งบ สอศ.

งบ สอศ.

งบ สอศ.

งบดำเนิ น งำน

20,000.00

5,000.00

5,000.00

100,000.00

กิจกรรมวิชาการ พัฒนาคุณธรรม

136,000.00

ศึกษาดูงาน

สำรสนเทศ

สนับสนุน

กิจกรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น (475*680ค น*2ภำค เรี ย น)
คชจ.โครงการ

เงินรายได ้
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รวม

โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

55

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

57

โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน นักศึกษา (การบัญชี)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแผนกวิชา

58

59

60

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

56

งานวัดผลและประมวลผล

โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

โครงการส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าเพือ่ พัฒนาผู้เรียน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

โค รงกำร

54

53

ลำดั บที่

18,907,992.00

งบ สอศ.

47,000.00

-

30,000.00

งบ สอศ.

850,000.00

22,000.00

งบดำเนิ น งำน

133,000.00

3,000.00

238,000.00

96,000.00

กิจกรรมวิชาการ พั ฒนาคุณธรรม

136,000.00

ศึกษาดูงาน

136,000.00

สำรสนเทศ

สนับสนุน

กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น (475*680ค น*2ภำค เรี ย น)

1,175,800.00

42,000.00

เงินรายได ้
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70

71

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที่ 1
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย บริหารทรัพยากร งาน บุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.:  4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ข้อที่...5.1,5.2 ข้อที่...5.3,5.4.
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5.8
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ .12
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1.2 ด้าน การพัฒนาบุคลากรและติดตามขยายผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวบ่งชี้ 3
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชีว้ ัดที่ 1.2
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทางาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความ
รู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับ
การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมา

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

72

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ
5.2 เพื่อส่งเสริมด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทางาน ด้านสังคม ปัจจุบันการ
พัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ
5.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นซึ่งจะนาความรู้ต่างๆ
ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม OD /ศึกษาดูงาน ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2561
6.1.2 กิจกรรมอบรมครู/เจ้าหน้าที่ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 -.สิงหาคม.2562
6.1.3 กิจกรรมขยายผล ระยะเวลาดาเนินการ ตค. 2561 – สค. 2562
6.1.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการใช้ระบบ RMS ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2562 –
สิงหาคม 2562
6.1.5 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCATION ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2562 – สิงหาคม 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีแผนกยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน 900,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือ
พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 2
โครงการ จัดหาและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

งานพัสดุ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ ข้อที่ 3.2
ข้อที่ 3.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 11
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน นโยบาย ตัวชี้วัดที่ 1.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.4 สถานศึกษามึการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดองค์กร วิทยาลัยฯ ได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและภาระงานตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายเพื่อการส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล งานพัสดุ
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีตามระเบียบ
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม จัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62
6.1.2 กิจกรรม จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62
6.1.3 กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์วิทยบริการระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 5,106,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
8.2 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 3
โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ .3.4
ข้อที่ 3.4
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 4 ด้าน .1
ตัวชี้วัดที่ 4.1
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 2 ตัวชี้วัดที่ 3.2
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 5
ตัวชี้วัดที่ 3.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 1.1
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.2
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.1
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.3
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.4
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่สนับสนุนการ
เรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล ซึ้ ง มี ภู มิ ทั ศ น์ ส ภาพแวดล้ อ มในวิ ท ยาลั ย ที่ ส วยงาม อย่ า งเหมาะสม มี
บรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานดูแลความสะอาด และการจัด
ซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้ดูสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ในวิทยาลัยให้พอเพียงมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน ตค.61 –กย.62
6.1.1 กิจกรรมซ่อมพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง (สาขาวิชาดนตรี)
6.1.2 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง (ตึกคหกรรมศาสตร์)
6.1.3 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร
6.1.4 กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานศึกษา
6.1.5 กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปาในสถานศึกษา
6.1.6 กิจกรรมพัฒนาห้องเกียรติยศ (ทาเนียบผู้บริหาร/ระบบไฟฟ้า/โต๊ะลงนาม)
6.1.7 กิจกรรมซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ทั่วไป
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ห้องเรียนสาชาดนตรี และห้องเรียนแผนกอาหารพื้นที่โรงอาหารระบบไฟฟ้าระบบ
ประปา และกิจกรรมอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1. อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสม และปลอดภัย
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 850,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่พร้อมเพียงพอและปลอดภัยแก่ผู้รับบริการตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้
8.2 ครู และนักเรียน มีความสุขในการสอนและการเรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

 แบบสอบถาม

รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 4
โครงการ มอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. และระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย บริหารทรัพยากร งาน ทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ย สารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ จัดให้ มี การเรียนการสอนหลั กสู ตรประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมวิชาชีพ)
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกหลักสูตร และคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพ ได้มีการพัฒนาในด้านดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และนาไปปฏิบัติงานได้ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีกิจกรรมร่วมกัน
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. และระยะสั้น
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรทุกคน หลักสูตร ปวช. ปวส. และ ระยะสั้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 งานมอบประกาศนียบัตร ปวช. ปวส. และ ระยะสั้น เดือน มีนาคม 2561
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน 120,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. และ ระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกแผนกวิชา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

□ รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 5
โครงการ สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

งานประชาสัมพันธ์

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่.2.2,2.4.ข้อที่ 2.2,2.4.
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ ข้อที่ ..3.1 ข้อที่ .3.1.
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่..4.2. ข้อที่ .4.2..
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ .1.2
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็ งเห็นความสาคัญของการ
จัดการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เพื่อพัฒนา
ให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิท ยาลั ย สารพั ดช่ า งกาญจนบุ รี จึ ง ได้เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของนัก เรี ยน นั กศึ ก ษา จึ งได้ น า
โครงการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอน และโครงการ
ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้กับคนในชุมชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่วนราชการ บริษัทห้าง
ร้านต่าง ๆ ได้ทราบ เห็นความสาคัญและภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
5. วัตถุประสงค์
5.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
5.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ประชาชนทั่วไป ชุมชน ส่วนราชการ
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดกาญจนบุรีทราบ
5.3 มีนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์
6.1.2 กิจกรรม จัดทาป้ายโครงการ 11 ดี 11 เก่ง
6.1.3 กิจกรรม กิจกรรมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.1.4 กิจกรรม กิจกรรมจัดทาจดหมายข่าว
6.1.5 กิจกรรม กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์
6.1.6 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโทรทัศน์
6.1.7 กิจกรรมทาวารสารประจาปีและทาเนียบรุ่น
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ทราบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
6.2.2 .มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปประมาณ 85 % ที่สนใจวิทยาลัยสารพัดข่าง
กาญจนบุรีได้ทราบถึงกิจกรรมการเรียน การสอน และกิจกรรมและโครงการต่าง ๆที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
6.3.2 มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 35 % จากปีที่ผ่านมา
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7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 120,000.- บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
8.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ประชาชนทั่วไป ชุมชน ส่วนราชการ ทั้งภายใน
และภายนอกจังหวัดกาญจนบุรีทราบ
8.3 มีนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนที่วิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ .....
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โครงการที่ 6
โครงการ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 4. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ ข้อที่ 3.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ด้านนโยบาย และด้านงบประมาณ
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริ หารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภ าพสูงสุ ด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ
ราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและ
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ในแต่ละปี งบประมาณ หน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่ การปฏิบัติ โดยการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติใน การดาเนินงาน รวมทั้ง
การกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ล่วงหน้า
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้ และนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้กาหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้นาข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ไปเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
6.1.2 กิจกรรม จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน – ตุลาคม 2561
6.1.3 กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการและงบประมาณ ประจาปี 2562
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ (รายงานเป็นรายไตรมาส)
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 วิทยาลัยฯ ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและ
นาไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2562
6.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานของวิทยาลัย
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน

3,000 บาท

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

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 7.
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.1 ข้อที่ 3.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน บริหารทั่วไป (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวชี้วัดที่ 4.1. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา คุณธรรม
อาชีวศึกษา
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุก
ด้านถูกถ่ายทอดเผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง ไม่เว้นแต่ทางด้านการศึกษาก็มี
การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการในสถานศึกษาที่หลากหลายใช้งานแตกต่างกันไป และระบบที่ใช้งาน
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กันอย่างแพร่หลาย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิการทางานภายในสถานศึกษามาใช้ในการจัดการด้านต่างๆ เช่น งานสาร
บรรณ ระบบจัดการนักเรียนนักศึกษา การตัดเกรด การดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ระบบงานครู
ที่ปรึกษา งานฝ่ายปกครอง เป็นต้น โดยการทางานจะทาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดปริมาณกระดาษ
และง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ภายในสถานศึกษาระหว่างผู้บริหาร
บุคลากรทุกแผนก/งาน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและเครือข่ายครูที่ปรึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (RMS) ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2561
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้บริหาร จานวน 4 คน
6.2.2. ครู
จานวน 46 คน
6.2.3 เจ้าหน้าที่
จานวน 33 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (RMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 49,450 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ใช้ ร ะบบสารสนเทศการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา (RMS) ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัยฯ
8.2 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร ภายในสถานศึกษาระหว่างผู้ บริห าร บุคลากรทุก
แผนก/งาน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและเครือข่ายครูที่ปรึกษา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 8
โครงการ พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.  4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.1
ข้อที่ 3.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 4. ด้าน บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 4.1. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.4 สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุก
ด้านถูกถ่ายทอดเผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรี ย นรู้ อ ย่ างเหมาะสมและส่ ง เสริ ม การทางานของครู บุค ลากรของวิ ทยาลั ยฯ แล้ ว จะก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านภาษาและ
ทักษะอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน ครู และ บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่าและสามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย LAN และเครือข่าย WIFI ซึ่งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้
ดาเนินการไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจาเป็นที่จะ
สานต่อเพื่อที่จะทาให้สาเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู และบุคลากรของ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีสืบไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษามีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้
5.2 เพื่อนาความรู้และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การทางานฝ่าย
สนับสนุนการศึกษาและการใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ติดตั้งระบบ WIFI อาคารโดมเอนกประสงค์
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6.1.2 กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์ Mikrotik CCR1016-125S-1s+ เพื่อการเรียน
การสอนระยะเวลาดาเนินการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
6.1.3 กิจกรรมค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดปีงบประมาณ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ครู จานวน 38 คน และนักเรียน ปวช. ปวส. ระยะสั้น จานวน 1,400 คน ได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ครูสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI เพื่อเช็คชื่อผู้เรียนในกิจกรรมหน้า
เสาธงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ครู นักเรียน สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากชั้นเรียนได้เพิ่มขึ้น
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 125,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครูสามารถเข้าถึงได้
8.2 ครูสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI เพื่อเช็คชื่อผู้เรียนในกิจกรรมหน้าเสา
ธงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ
□ อื่น ๆ
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โครงการที่ 9
โครงการ สร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านนาโนบายสู่การปฎิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.1
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 8
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ตัวบ่งชี้ที่ 13, 14
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการแนะแนวและระบบดูแลผู้เรียน
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4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีแนวทางการจั ดการศึกษาตามมาตราที่ ๒๙ ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด กระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ รู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดยสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนบ้านพัฒนา ที่ว่า “โรงเรียนบ้านพัฒนาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา
ยึดหลักคุณธรรมนาความรู้ นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยหลักการมีส่วนร่วม ของชุมชนและท้องถิ่น”
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทาาโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานอื่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๒. เพื่อให้วิทยาลัยฯได้บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อให้ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมการในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
6.1.2 กิจกรรมลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการและวิชาชีพกับเทศบาล
องค์การบริหารท้องถิ่น
6.1.3 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย
6.1.4 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานอื่น
6.2 เชิงปริมาณ สถานประกอบการ เทศบาล โรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานอื่น จานวน
70 หน่วยงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย
6.3 เชิงคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. งบประมาณในการดาเนินงานโครงการ จานวน 18,200 บาท
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานตรงตามความรต้องการ
2. นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาประสบการณ์และเรียนรู้โดยตรงจากสถาน
ประกอบการและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
3. วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
9. การติดตามประเมินผล
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 10
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 3
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน 5 ตัวชี้วัดที่ 4.3
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ด้านผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน
ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่นโยบายของ สอศ. เน้นให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีสุ ดท้าย ได้จัดทาโครงงาน
วิชาชีพ เพื่อนาความรู้ ความสามารถ ในการเรียนมาประยุกต์ใช้ ประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่าง
ๆ ในงานวิชาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานวิจัยในโครงงานของกลุ่มตนเองด้วย ซึ่ งเป็นลักษณะของการ
วิจัย 5 บท และ นักศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทารายงานดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้
ความรู้ การทารายงานวิจัย 5 บท แก่นักศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการทารายงานการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน
5.2 เพือ่ สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดทารายงานการวิจัยในชั้นเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม
6.1.2 กิจกรรม โครงการเผยแพร่บทคัดย่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม 2562
6.1.3 กิจกรรม โครงการวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน 2562
6.1.4 กิจกรรม โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 2562
6.1.5 กิจกรรม โครงการสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562
6.2 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา และระยะสั้น เข้าร่วมโครงการ จานวน 222 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา และระยะสั้น ได้รับความรู้นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ที่ถูกต้อง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ งบ สอศ. และเงินรายได้สถานศึกษา จานวน 42,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษา จานวน 22๒ คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทารายงานวิจัย 5 บท จานวน 50 โครงงาน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 11
โครงการ สารวจความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้รับบริการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ งาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 3
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 1 ด้าน 5 ตัวชีว้ ัดที่ 1.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้เปิดทางการเรียนการสอนทั้งในระดับปกติ ทวิ
ภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการเปิดทาการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้มีการสารวจประเมินผลการ
ทางานและความพึงพอใจของนักเรียน – นักศึกษา, ครูผู้สอน, ผู้สาเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาและได้งานทา
แล้วนั้น เพื่อเป็นการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน จะนาผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขในการทางานและการเรียนการสอนต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อวัดและประเมินผลการทางานของนักเรียน นักศึกษา
6.2 เพือ่ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
6.3 เพือ่ วัดและประเมินผลการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรม สารวจความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน
6.2 กิจกรรม สารวจความพึงพอใจสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน
6.3 กิจกรรม สารวจความพึงพอใจสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 กิจกรรม สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.2 เชิงปริมาณ
ผลการประเมินโดยรวมมีค่าพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6.3 เชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน และชุมชน ได้ทราบคุณภาพของผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้สาเร็จการศึกษา และการบริการ
ชุมชนมีข้อดีและข้อเสียในเรื่องใด เพื่อนามาปรับปรุงต่อไป
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน - บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้กรอกแบบสอบถามได้กรอกตามความจริง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 12
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.  3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.5
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 1 ด้าน 5 ตัวชีว้ ัดที่ 1.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา และกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
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สถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 เพือ่ สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้เหมาะสมกับสถานศึกษา
5.3 เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม โครงการการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561
6.1.2 กิจกรรม โครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจาปี ๒๕๖๑
6.1.3 กิจกรรม โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพสถานศึกษาแก่
ครูและบุคลากร
6.2 เชิงปริมาณ
6.๒.1 บุคลากร 8๑ คน ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพได้ทุกคน
6.2.2 บุคลากรทุกคนเตรียมการประเมินสถานศึกษา
6.3 เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความเข้าใจ และในการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน ๒5,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามาเตรียมพร้อมรับประกันคุณภาพในสถานศึกษา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ .
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โครงการที่ 13
โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์บ่มเพาะ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่ 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาดาเนินโครงการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรู้ และทักษะประสบการณ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อสาเร็จการศึกษา จึงจาเป็นต้องให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านการ
วางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกอบธุรกิจ
จากการอบรมและศึกษาดูงาน
5.2 เพื่อสร้างเจตคติและปลูกฝังการประกอบอาชีพอิสระให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
5.3 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา เขียนแผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจ และนาไป
ประยุกต์ใช้
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรม อบรมเขียนแผนธุรกิจ
6.2 กิจกรรม ศึกษาดูงาน
6.3 กิจกรรม ประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62

6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการและการเรียนแผนธุรกิจ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าใจการทาแผนธุรกิจและมีเจตคติที่ดีให้การประกอบ
อาชีพอิสระ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 118,000 บาท (งบ สอศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจจากการทาแผนธุรกิจและมีเจตคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพอิสระเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 14
โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ งาน ส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตามภาระงานประจา
โครงการตามนโยบาย สอศ.
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1ภารกิจและนโยบาย สอศ.  3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
ข้อที่ 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 ด้าน กิจกรรมนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ด้านผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาจึงเห็น
ควรจัดทาโครงหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้เป็นทุนการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพในอนาคต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรม หารายได้ช่างไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62
6.2 กิจกรรม หารายได้ช่างยนต์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62
6.3 กิจกรรม หารายได้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62
6.4 กิจกรรม หารายได้การบัญชี
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62
6.5 กิจกรรม หารายได้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62
6.6 กิจกรรม หารายได้วิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน ครบตามเป้าหมายของ สอศ. 100 เปอร์เซ็นต์
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนและมีทักษะวิชาชีพมากขึ้น
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน

สอศ.

บาท

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

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 15
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
ข้อที่ 1.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราช
ประสงค์ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และเคยรับสั่งว่า “การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาว แต่
ก็ต้องทา ขอให้ถือเป็นหน้าที่” และพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ได้มีพระบรมราโชวาท “หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสาคัญยิ่ง เป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และ
จิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ” ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
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วิทยาลั ยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็ นความสาคัญของการผลิ ตคน ให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข จึงจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยนากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2562
6.2.2 กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
6.2.3 กิจกรรม การแต่งกายตามระเบียบ ระยะเวลาดาเนินการ ตค.61-กย.62
6.2.4 กิจกรรม ควรามสะอาดใจอาสา ระยะเวลาดาเนินการ ตค.61-กย.62
6.2.5 กิจกรรม ทาบุญตักบาตร ระยะเวลาดาเนินการ ตค.61-กย.62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 360 คน
6.2.2 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 จานวน 100 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข และ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 247,000 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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โครงการที่ 16
โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
ข้อที่ 1.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 15
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 2 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 2.4
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันสาคัญ
ต่างๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสาคัญ ขาด
จิตส านึ กในการเป็ น ผู้ให้ เพราะในสั งคมไทยในปัจจุบันเป็นสั งคมแห่ งการแข่งขันและรับวัฒ นธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดารงไว้ซึ่ง ประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมทากิจกรรมในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันทาให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความ
สันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป และสามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญทางศาสนา
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.๑.๑ กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ธ.ค. ๖๑
๖.๑.๒ กิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เม.ย. ๖๒
๖.๑.๓ กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา/วันวิสาขบูชา ระยะเวลาดาเนินการ ๑๖ พ.ค. ๖๒
๖.๑.๔ กิจกรรม บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครูระยะเวลาดาเนินการ ๑๓ มิ.ย. ๖๒
๖.๑.๕ กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ระยะเวลาดาเนินการ ๒๖ ก.ค. ๖๒
๖.๑.๖ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ ๙ ส.ค. ๖๒
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6.2.๒. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๙๐ ตระหนัก
เห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 39,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
8.๒ นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 17
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(คนเก่งและมีความสุข)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่ 1.1, 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาท่องจา เพื่อไปประกอบอาชีพได้หมดไป
แล้ว โดยการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการคิด การทางานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จัดกิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูง
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ยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมาย
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง
และมีความสุข จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (คนเก่งและมีความสุข) ขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นคน
เก่งและมีความสุข และสามารถน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
๖.๑.1 กิจกรรม จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระยะเวลาดาเนินการ 8 พ.ย. ๖1
๖.๑.2 กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
ระยะเวลาดาเนินการ 15 พ.ย. ๖1
๖.๑.3 กิจกรรม ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาระยะเวลาดาเนินการ 29 พ.ย. ๖1
๖.๑.4 กิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ 20 ธ.ค. ๖1
๖.๑.5 กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (วันคริสมาสต์) ระยะเวลาดาเนินการ 25 ธ.ค. ๖1
๖.๑.6 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาไทย (วันสุนทรภู่)
ระยะเวลาดาเนินการ 27 มิ.ย. ๖2
๖.๑.7 กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ 11 ก.ค. ๖2
๖.๑.8 กิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
ระยะเวลาดาเนินการ 18 ก.ค. ๖2
๖.๑.9 กิจกรรม สร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ 8 ส.ค. ๖2
๖.๑.10 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ระยะเวลาดาเนินการ 22 ส.ค. ๖2
๖.๑.11 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ) ระยะเวลาดาเนินการ 1 ส.ค. ๖2
๖.๑.12 กิจกรรม ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาดาเนินการ 5 ก.ย. ๖2
6.1.13 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2562 (อวท.)
ระยะเวลาดาเนินการ 24 ต.ค. ๖1
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.2.๒. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
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6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๙๐ ตระหนักเห็น
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 28,500 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม และสามารถนาประสบการณ์ไปใช้ในการทางาน
จริงได้
8.๒ นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 18
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(คนดีและมีความสุข)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่ 1.1,1.2,1.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 15,16
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนองค์ประกอบที่ 2 ด้าน 3 ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาท่องจา เพื่อไปประกอบอาชีพได้หมดไป
แล้ว โดยการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการคิด การทางานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จัดกิจกรรมและโครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูง
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ยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมาย
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีและมีความสุข
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี
และมีความสุข จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (คนดีและมีความสุข) ขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นคนดี
และมีความสุข และสามารถน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.๑.๑ กิจกรรม พัฒนาจิต
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พ.ย. ๖๑
๖.๑.2 กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (วันลอยกระทง)
ระยะเวลาดาเนินการ 22 พ.ย. ๖1
๖.๑.3 กิจกรรม ประกวดโฟล์คซอง
ระยะเวลาดาเนินการ 13 ธ.ค. ๖1
๖.๑.4 กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ทาบุญวันขึ้นปีใหม่) ระยะเวลาดาเนินการ 2 ม.ค. ๖2
๖.๑.5 กิจกรรม ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดาเนินการ 17 ม.ค. ๖2
๖.๑.6 กิจกรรม เสริมสร้างประชาธิปไตย (รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง)
ระยะเวลาดาเนินการ 31 ม.ค. ๖2
๖.๑.7 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระยะเวลาดาเนินการ 20 มิ.ย. ๖2
๖.๑.8 กิจกรรม ประกวดร้องเพลง
ระยะเวลาดาเนินการ 4 ก.ค. ๖2
๖.๑.9 กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ 11 ก.ค. ๖2
๖.๑.10 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา)
ระยะเวลาดาเนินการ 15 ก.ค. ๖2
๖.๑.11 กิจกรรม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ระยะเวลาดาเนินการ 25 ก.ค. ๖2
๖.๑.12 กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สร้างฝายชะลอน้า)
ระยะเวลาดาเนินการ 15 ส.ค. ๖2
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๖.๑.13 กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระยะเวลาดาเนินการ 30 พ.ค. ๖2
6.1.14 กิจกรรม ค่ายพัฒนาภาวะผู้นา
ระยะเวลาดาเนินการ มิย- ก.ย. ๖2
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.2.๒. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๙๐ ตระหนัก
เห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 28,500 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม และสามารถนาประสบการณ์ไปใช้ในการทางาน
จริงได้
8.๒ นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 19
โครงการ ส่งเสริมจิตอาสาสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
ข้อที่ 1.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่มนุษย์พยายามสร้าง และพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการนาทรัพยากรที่มี
อยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังทาให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไปดังนั้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้
สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมากและเกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมซึ่งกาลังทวีความรุนแรงขึ้นจึงจาเป็นจะต้องมี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดต่าง
ๆ และการเสื่อมโทรมของป่าไม้ ทางรัฐบาลเองต่างก็ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าวนี้โดยได้มีการกาหนดมาตรการ
และแผนงานต่าง ๆ มารองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด
ยังคงมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ในเมืองหรือ
นอกเมืองก็ตาม และปัญหาของป่าไม้ น้าท่วม ต่างๆ
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงจัดทาโครงการส่งเสริม
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.๑.๑ กิจกรรม จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้า
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม 2562
๖.๑.๒ กิจกรรม ทิ้งขยะได้โชค
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562
๖.๑.3 กิจกรรม ปลูกป่า ปลูกใจ (วันสิ่งแวดล้อมโลก)
ระยะเวลาดาเนินการ 6 มิถุนายน 25๖๒
6.1.4 กิจกรรม จิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ในสถานศึกษา ระยะเวลาดาเนินการ 25 ตุลาคม 25๖1
6.1.5 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ 22 ตุลาคม 25๖1
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.2.๒. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๙๐ ตระหนักเห็น
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 18,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8.๒ นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 20
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 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.3
ข้อที่ 1.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การมีสุขภาพที่ดีมิได้หมายถึงเพียงการมีหลักประกันในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพเท่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับการรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ
เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกาลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษา จะทาให้
สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลรักษาจานวนมาก การที่คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ดังนั้นจึงควรมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยการออกกาลังกาย กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญในการออกกาลังกายและเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการออกกาลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความ
เข้มแข็งในสถานศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยนากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิต
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ (กีฬาภายใน)
ระยะเวลาดาเนินการ ม.ค. 2562
6.2.2 กิจกรรม พัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านกีฬา
ระยะเวลาดาเนินการ มิ.ย.-ก.ค. 2562
6.2.3 กิจกรรม นันทนาการพี่สู่น้อง
ระยะเวลาดาเนินการ มิ.ย.-ก.ค. 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.2.๒. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๙๐ ตระหนักเห็น
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 45,000 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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โครงการที่ 21
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานลูกเสือ)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
 4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่ 1.1 1.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 2 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 2.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1,2.2,2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับกิจการลูกเสือ โดยในแต่ละสถานศึกษามีการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสื อในทุกระดับ อย่ างจริ งจัง เพื่อเป็ นการปลู กฝั งระเบียบ วินัย คุณธรรม ค่านิยมและคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์ ให้กับผู้เรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการผลิตคน ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
ที่ มี ร ะเบี ย บ วิ นั ย จึ ง จั ด ท าส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นด้ ว ยกระบวนการทางลู ก เสื อ โดยน ากิ จ กรรมที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิต

115

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย ในตนเอง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม Day Camp ประจาปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม
6.1.2 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจาปีการศึกษา 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561
6.1.3 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจาปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 360 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
และ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 380,000 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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โครงการที่ 22
โครงการ สถานศึกษาสีขาว
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1 1.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ .....20.
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 3 ด้าน การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 3.2 3.3 3.4
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ ด้าน ผู้เรียน
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1 2.2 2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.1 1.2 1.3 1.4
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 1.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม
ครัวเรือน เทคโนโลยีในการดาเนินชีวิต ฯลฯ รอบๆ ตัวเรามีผลต่อความคิดและการกระทาของนักเรียนเป็นอย่าง
มาก นักเรียนหลายๆ คน หลงผิดประพฤติตนไปในทางไม่ดี เช่น ทะเลาะวิวาท ชู้สาว ติดยาเสพติด เล่น
เกมส์ การพนันต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสานึกและความตระหนักในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ตอน
จนสร้างจิตสานึกที่ดีในการมีสาวนร่วมในการดาเนินชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการดาเนินงานดังกล่าว จึงได้ทาโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมการกระทาผิดและป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ระดับเข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมการกระทาผิด
และป้องกันแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน ยาเสพติดในสถานศึกษา ของเด็กและเยาวชน และติดตาม
นักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เยาวชนรู้จักรักและ
ปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาแต่ละภาคเรียน และให้ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติตนในสถานศึกษา
5.2 เพื่อดูแลและปรับพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ ห่างไกลปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ฯลฯ โดย
อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความสานึกเป็นคนดี
5.5 เพื่อให้บุคลากรครู ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรม วีดีโอเสริมสร้างคุณธรรม ระหว่างดาเนินการ พ.ย. 2561 – สค. 2562
6.2 กิจกรรม ส่งเสริมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 2562 – มิย. 2562
6.3 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 2561 และ พค.. 2562
6.4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562
6.5 กิจกรรม ห้องเรียนสีขาว
ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562
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6.2 เชิงปริมาณ
6.1.1. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. ทวิภาคี จานวน 780 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สุขภาพมีสุขภาพดี ตลอดจน รู้จักดูแลตนเองให้มีร่างกายที่
แจ่มใส และปราศจากโรคภัย
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 12,500 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสานึกที่ดี
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 23
โครงการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1 ,1.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1 ,2.2
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ,1.2 ,1.4
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ,2.2 ,2.3 ,2.4
 ด้านการรักษา ตัวชี้วัดที่ 3.1 ,3.3 ,3.4
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.2
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัญหาของผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็น ปัญหาที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศ รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น วาระแห่ ง ชาติ และก าหนด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพ
ติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและ
สร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คื อ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ
ต้องการค้นหา สร้างตัวเอง สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าทาสิ่งท้าท้าย นอกจากนี้นักค้ายา
เสพติดต่างมองว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้นจะทาให้มีลูก ค้าอยู่
สม่าเสมอ จากสถิติพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
ปัญหายาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของวิทยาลัย
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง
5.3 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
5.4 เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของ
สังคม
5.5 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก
ระยะเวลาดาเนินการ 30 พ.ค.62
6.1.2 กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ระยะเวลาดาเนินการ 27 มิ.ย. 62
6.1.3 กิจกรรม คัดกรองสารวจสภาพการใช้ยาเสพติด ระยะเวลาดาเนินการ มิ.ย. / พ.ย. 62
6.1.4 กิจกรรม สุ่มตรวจสารเสพติด
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. - มิ.ย. 62
6.1.5 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
6.1.6 กิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
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6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีทุกคน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิต และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
6.3.2 เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดให้สามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 20,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด
8.2 นักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 24
โครงการ จัดสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.3
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.4
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4.3
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 1.2
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 11
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ มฯ มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใน สามารถอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีหลักประกันในการดาเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลาเจ็บป่วย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตระหนักถึ งเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการจัดสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน เพื่อเป็นการตามสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
ของผู้เรียนดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง
5.2 เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
5.3 เพื่อรองรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
5.4 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม บริจาคโลหิต
มกราคม 2562
6.1.2 กิจกรรม ตรวจสุขภาพ
พฤษภาคม 2562
6.1.3 กิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา พฤษภาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.1.4 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ พฤษภาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562
6.1.5 กิจกรรม พัฒนาห้องพยาบาล
พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. บุคลากร นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. ทวิภาคี จานวน 700 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา สุขภาพมีสุขภาพดี ตลอดจน รู้จักดูแลตนเองให้มีร่างกายที่
แจ่มใส และปราศจากโรคภัย
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 358,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ดูแลรักษา สุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 25
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1 ข้อที่ 4.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.2
ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน แนะแนวและระบบดูแลผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักศึกษานั กศึกษาใหม่หลั กสู ตร ปวช.1 และ ปวส. 1 และหลักสูตรระยะสั้ น ได้รู้จัก
สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษาและเข้าใจ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกฎระเบียบ
วินัยของวิทยาลัยฯ เพื่อที่จะนามายึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียนในระดับชั้น ปวช.1,ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการทางานของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงสวัสดิการและการบริการต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยฯได้จัดให้แก่นักเรียน
นักศึกษา
5.3 เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติภายในศึกษา
5.4 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาที่จะเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดทาคู่มือนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1
ระยะเวลาดาเนินการ มี.ค. – เม.ย. 62
6.1.2 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.1, ปวส.1 ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 62
6.1.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. - พ.ค. 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักศึกษาเข้ามาใช้บริการและสวัสดิการที่นักศึกษาต้องการได้
6.2.2 นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักศึกษา ได้รับความรู้ และรู้จักหน่วยงานและฝ่ายงานต่าง ๆ รวมถึงได้รู้ถึงกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 47,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาได้ทราบแนวการปฏิบัติ และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานศึกษา
8.2 นักศึกษาทราบกฎ และระเบียบ ของวิทยาลัยฯ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

□ รายงานผลการดาเนินงาน □ อื่น ๆ
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โครงการที่ 26
โครงการ ช่วยเหลือและระดมทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนนักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
 ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1 ข้อที่ 4.2
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ข้อที่ 6.2
ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 1 ด้าน แนะแนวและระบบ
ดูแลผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีหน้าที่หลักใน
การให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา การปฐมนิเทศผู้เรียนที่เข้าใหม่ การ
ปัจฉิมนิเทศผู้เรียนที่จะจบการศึกษา การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมการมีงานทาและ
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การศึกษาต่อตลอดจนการดาเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาและช่ว ยเหลื อและจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุน
ทรั พย์ ป ระพฤติ ดี เรี ย นดี มีจิ ตอาสาแต่ อยู่ ห่ า งไกลจานวนมาก ทุ นการศึก ษาที่ส ถานศึ กษาได้รั บจาก
หน่ ว ยงานภายนอกไม่เพียงพอกับ ความต้องการของนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นงานแนะแนวฯ ได้ระดม
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร้านค้าสหการ และบุคลากรในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
5.2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักเรียนนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา
5.3 เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมระดมทุนจากครูในสถานศึกษา ร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยฯ และร้านค้าใน
จังหวัด ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. – มิ.ย. 62
6.1.2 กิจกรรมจูงน้องเข้าเรียน ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 - พ.ค. 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียนนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา 32 ทุน
6.2.2. นักเรียนนักศึกษาที่จูงน้องเข้าน้อง จานวน 20 ทุน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนได้รับโอกาสที่ดีมีขวัญและกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน - บาท (ตามจานวนเงินที่ระดมทุน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 27
โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
 ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
ข้อที่ 4.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.2
ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน แนะแนวและระบบดูแลผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ,
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเพิ่มจานวนผู้เรียนในสาย
อาชีพ และอาชีวศึกษา เพื่อต้องการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อ
เป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาสายอาชีวศึกษานั้น มีประโยชน์กับผู้เรียนมากเพียงใด
เรียนแล้วนักเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันทีที่เรียนจบการศึกษา รวมถึงนักเรียนที่กาลังจะจบ
การศึกษาได้ทราบข่าวสารในการศึกษาต่อและสถานประกอบการที่ต้ องการรับนักศึกษาเข้าทางานในสาขา
อาชีพที่จบการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1
5.2
5.3
5.4

เพื่อแนะนาประโยชน์ของการเรียนสายอาชีวศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในการเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น
เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนผู้เรียนในสาขาต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบความรู้ ข่าวสารในการศึกษาต่อหรือทราบแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการต่าง ๆ
5.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ย. 61 – มี.ค. 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของการเรียนสายอาชีวศึกษาและมีความเข้าใจใน
การเรียนสายอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้นและจานวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 การแนะแนวการศึกษาต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ
เอกสาร ประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อเสนอข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 25,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
8.2 ผู้เรียนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 28
โครงการ ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.2 ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน แนะแนวและระบบดูแลผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การติดตามผู้เรีย นที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจะได้ทราบถึง
สถานภาพของผู้เรียนหลังจบการศึกษาว่าอยู่ในสถานภาพของการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ เพื่อวิทยาลัยฯ สามารถให้การช่วยเหลือผู้เรีย นในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การได้รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนที่สนใจสามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะเสริมในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้เรียนจะสามารถเข้ามาเรียนเทียบโอนประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
ฯลฯ อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปัญหาและสถานภาพของผู้เรียนหลังจบการศึกษา
5.2 ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาหลังสาเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.,ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค 61 - มี.ค. 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ตามยอดผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.,ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2562
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ทราบข้อมูลในการมีงานทาและศึกษาต่อ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 2,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับหลักสูตรไม่ต่ากว่า 700 คน พร้อมจัดทา
สารสนเทศที่เป็นข้อมูลสถิตเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เรียนหลังจบการศึกษาดังกล่าว
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 29
โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
ข้อที่ .4.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.2
ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน แนะแนวและระบบดูแลผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ด้านผลลัพธ์
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักศึกษาที่กาลังจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ทราบข่าวสารในเรื่อง
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาด แรงงาน การปฏิบัติตัวก่อนที่จะไปสอบ
ทั้งการศึกษาต่อและเข้าทางาน การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สถานที่ทางาน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรม
แสดงความยินดีและความสมานฉันท์ต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการหางาน,การสมัครงาน,การกรอก
ใบสมัครและบุคลิกภาพในการสอบสัมภาษณ์
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมีแนวทางในการศึกษาต่อไปในระดับสูงต่อไป
5.4 เพื่อสร้างความสมานฉันท์และแสดงความยินดีต่อผู้จบการศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2
ระยะเวลาดาเนินการ ก.พ. – มี.ค.62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ตามยอดผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.,ปวส. ปีการศึกษา 2560
6.2.2 มีสถานศึกษาและสถานประกอบการเข้ารวมอย่างน้อย 3 สถาบัน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักศึกษา ได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อและสถานประกอบการที่ต้องการพนักงานเข้า
ทางาน อย่างไรพร้อมทั้งทราบข่าวตลาดแรงงานที่ต้องการ
6.3.2 นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและมีงานทา
6.3.3 นักศึกษามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 5,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
8.2 นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาสถานที่ศึกษาต่อ และสถานที่ทางาน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

□ รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 30
โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ข้อที่ 4.1
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
ข้อที่ 5.4
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 1 ด้าน แนะแนวและระบบ
ดูแลผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการค้นหา ตัวชี้วดั ที่ 2.1
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การออกกลางคันเป็นปัญหาสาคัญในการจัดการศึ กษาทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติที่ต้องเร่งดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันทาให้เกิด
ความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรถึงแม้ว่าสถานศึกษาและผู้มีหน้ าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน (Drop out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่หมด
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ไป ดัง จะเห็ น ได้จ ากข้อมูล จากการส ารวจและติด ตามการออกกลางคัน ของผู้ เ รียน ระบบปกติระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการ
ออกกลางคัน จึ งได้ จั ดท าโครงการเยี่ ย มบ้ านผู้ เ รีย น ของนั กเรี ย นนั ก ศึก ษาของวิ ทยาลั ยสารพัด ช่ า ง
กาญจนบุรีเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียน พร้อมทั้ง
แสวงหารูปแบบโดยอาศัยนวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ อันนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนของสถานศึกษา โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่ ว มกั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของผู้เรียน
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมนักเรียนพบครูที่ปรึกษา ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 61 - ก.พ. 62
6.1.2 กิจกรรมจัดระบบดูแลผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. – พ.ย. 61
6.1.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา
6.1.4 กิจกรรมเชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 61 - ก.พ. 62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. แผนกวิชาชีพในสถานศึกษาเข้าร่วมดาเนินงานโครงการ เพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลด
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2562
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 สถานศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ.
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 36,000 บาท (งบ สอศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนแผนกวิชาชีพต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีโดยการลด
จานวนการออกกลางคัน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 31
โครงการ ความร่วมมือองค์กรต่างประเทศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.2
ข้อที่ 2.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12
 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 16
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 19
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.2
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 ด้าน สื่อและแหล่งเรียนรู้
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศหลายประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียนและ
อาเซียน+3 ทั้งในระดับวิทยาลัยและโรงเรียน มีการจัดทาการศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งความ
ร่วมมือด้านอื่นๆ ตามกรอบความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ กรอบความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ
และกรอบความร่ ว มมือ ของส านั ก งานคณะกรรมการอาชีว ศึ กษา ในปัจ จุ บัน ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศหลายประเทศทั้งกลุ่มประเทศเอเชียและอาเซียน
โครงการความร่วมมือองค์กรกับต่างประเทศ จะต้องดาเนินกิจกรรมฝึ กอบรมอาชี พ ฝึ กประสบการณ์ ครู –
นักเรียนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากับสถานศึกษาจากต่างประเทศ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
5.2 เพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมในการจัดอาชีวศึกษา กับต่างประเทศ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากับสถานศึกษาจาก
ต่างประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน 2561 ถึง ตุลาคม 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
6.2.2 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ
6.3.2 ความร่วมมือที่ดีในการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 500,000 บาท (งบ สอศ.)
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 มีการจัดการอาชีวศึกษาร่วมมือกับต่างประเทศที่มีคุณภาพ
8.2 ความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือต่างประเทศ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 32
โครงการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
ข้อที่ 1.
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคน
พิการ ภายใต้แผนบูรณาการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อดาเนินการให้ความรู้ ฝึก
ทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทางานและได้เลี้ยงดูตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคม นั้น
การดาเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการเป็นการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน ที่พิการ เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
นาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและหารายได้เสริมในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นปกติสุข ทาให้สุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่พิการดีขึ้น
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียน นักศึกษาพิการ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางสังคมในหลาย ๆ ด้าน จึงได้ดาเนินการโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อคนพิการ โดยจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมระหว่างนักเรียน นักศึกษาพิการและประชาชนพิการ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนพิการ ได้รับสิทธิและลดอุปสรรคข้อจากัดใน
การเรี ย นรู้ ท าให้ ไ ด้รั บ ความรู้ ทั กษะวิ ช าชี พ และประสบการณ์ใ นการใช้ชี วิ ตในสั งคมอย่ างเท่ า เที ยม ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่พิการ
5.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่พิการได้รับการเรียนรู้
ตรงตามความต้องการของตนเอง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.1.2 กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.1.3 กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในเรือนจาจังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มีความพิการ จานวน 100 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มีความพิการได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามความ
สนใจของตนเอง และนาไปประกอบอาชีพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 100,000 บาท (งบ สอศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่พิการ ได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เสริม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 33
โครงการ พัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.2
ข้อที่ 2.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
ข้อที่ 4.1
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.2
ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 19
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 2.1
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ ตัวชีว้ ัดที่ 4.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มีการเร่งรัดกาหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลโดยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานอาเซียน และมาตรฐานสากล
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และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงมีเป้าหมายในการสร้า งความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของการจัดการอาชีวศึกษา การสร้างเยาวชนอาชีวศึกษารุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านความรู้
ทักษะ ภาษา มี ความสามารถในการสื่ อสารด้ านวิช าชีพ และการเป็นผู้ ประกอบการ สอดรับตามนโยบาย
Thailand 4.0 กับต่างประเทศ ในการสื่อสารและประกอบอาชีพ รวมทั้งการได้รับรองคุณลักษณะดังกล่าวจาก
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
5. วัตถุประสงค์
5.1 แนะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
5.2 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์
5.3 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับการเรียนรู้
ตรงตามความต้องการของตนเอง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ สค. 2562
6.1.2 กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนริมชายแดน
ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2562
6.1.3 กิจกรรม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกวิชาชีพชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จานวน 100 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจของ ตนเอง
และนาไปประกอบอาชีพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 150,000 บาท (งบ สอศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่พิการ ได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 34
โครงการ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
 ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
ข้อที่ 4.1,4.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.1,6.2
ข้อที่ 6.1,6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
2. ลักษณะโครงการ
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดย
มุ่งหวังที่จะนาคาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่าง
ชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้าง
เครื อข่ายความร่ ว มมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบาย
ให้สถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ดาเนินการในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี อาเภอบ่อพลอย และ
อาเภอเลาขวัญ โดยโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทา
โครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์
ดาเนิน งานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเงื่อ นไข
คุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒ นา
ทักษะช่างชุมชน ให้ส ามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เสริ ม สร้ า งมาตรฐาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและสนั บ สนุ น การ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.3 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
5.4 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ มีสรรถนะและ
ความพร้อมปฏิบัติงานจริง สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ซ่อม บริการซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.1.2 กิจกรรม สร้าง ฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน
2562
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6.1.3 กิจกรรม พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง
กันยายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จานวน 2 ศูนย์
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ประชาชนพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 500,000 บาท ใช้งบประมาณ สอศ.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนรู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
8.2 ช่างชุมชนมีทักษะฝีมือในการซ่อมบารุงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
8.3 มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนที่ เ กิ ด จากการถ่ า ยทอดความรู้ พั ฒ นา
นวั ต กรรม ต่อ ยอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชนมี คุ ณ ภาพ มี มูล ค่ า เพิ่ ม และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน
8.4 ประชาชนลดรายจ่ าย เครื่ องมือ เครื่อ งจั กรที่ ใช้ ในการประกอบอาชี พและเครื่องมือ อุป กรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือนมีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น
8.5 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ และได้รับการทักษะวิชาชะ มีสรรถนะ แลความพร้อมปฏิบัติงาน
จริงรู้ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 35
โครงการ อาชีวะอาสา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ
ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1,1.2
ข้อที่ 1.1,1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.2
ข้อที่ 2.2
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.2
ข้อที่ 4.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.1,6.2
ข้อที่ 6.1,6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1,2.2,2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 14
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมนาความรู้
โดยเน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิ บัติเข้าด้วยกัน ตลอดจน
ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่ นอน”
สนับ สนุ นให้นั กเรีย น นักศึกษา ได้นาความรู้ ความสามารถไปบริการตรวจสภาพรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการ
ขนส่งทางบกซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ การฝึกฝนทักษะความชานาญ ฝึก
ทักษะจากประสบการณ์จ ริ ง เพิ่มเติมจากห้ องเรียนและสถานประกอบการ อีกทั้ง ยังช่ว ยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดจิตสานึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทา
อย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการประเมินจากการจัดทาโครงการครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานดาเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุงในการทา
โครงการครั้ ง ต่ อ ไป โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามพอประมาณในการใช้ เ วลาและ
งบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทาโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่
ออกปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์ ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา
รู้ จั กแบ่ งปั น เพื่อน าไปสู่ เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรมที่ ดี มีความสมดุล พร้ อมรั บการ
เปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการด้านอื่นๆแก่ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพนอกสถานที่
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทางานเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม
5.4 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนและการป้องกัน
อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
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6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2562
6.1.2 กิจกรรม อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้รับบริการ จานวน 350 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ประชาชนผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะจากการฝึก
จากประสบการณ์จริง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ งบประมาณ สอศ. หรือขนส่ง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ นารถ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์มาเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ และเข้ารับบริการด้านอื่นๆ
8.2 นักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพที่ออกปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะความชานาญจากการ
ฝึกประสบการณ์จริง ในแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานที่
8.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา สามารถทางานเป็นทีม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
8.4 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสานึก รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนมีการ ป้องกันการเกิดลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 36
โครงการ ปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 กับกรมการขนส่งทางบก
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ
ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1,1.2
ข้อที่ 1.1,1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.2
ข้อที่ 2.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.2
ข้อที่ 4.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.1,6.2
ข้อที่ 6.1,6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17.
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 3 ด้าน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
2. ลักษณะโครงการ
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมนาความรู้
โดยเน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิ บัติเข้าด้วยกัน ตลอดจน
ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
แน่ นอน”
สนับ สนุ นให้นั กเรีย น นักศึกษา ได้นาความรู้ ความสามารถไปบริการตรวจสภาพรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการ
ขนส่งทางบกซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ การฝึกฝนทักษะความชานาญ ฝึก
ทักษะจากประสบการณ์จ ริ ง เพิ่มเติมจากห้ องเรียนและสถานประกอบการ อีกทั้ง ยังช่ว ยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดจิตสานึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทา
อย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการประเมินจากการจัดทาโครงการครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานดาเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุงในการทา
โครงการครั้ ง ต่ อ ไป โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามพอประมาณในการใช้ เ วลาและ
งบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทาโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่
ออกปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์ ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุ กขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา
รู้ จั กแบ่ งปั น เพื่อน าไปสู่ เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรมที่ ดี มีความสมดุล พร้ อมรั บการ
เปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการด้านอื่นๆแก่ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพนอกสถานที่
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทางานเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม
5.4 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนและการป้องกัน
อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
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6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 ปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 กับกรมการขนส่งทางบก
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม - เมษายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จานวน 15 คน ได้ฝึกประสบการณ์จริง
6.2.2 รถโดยสารได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 30 คัน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ประชาชนผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะจากการฝึก
จากประสบการณ์จริง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ งบประมาณ สอศ. และขนส่ง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ นารถ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์มาเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ และเข้ารับบริการด้านอื่นๆ
8.2 นักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพที่ออกปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะความชานาญจากการ
ฝึกประสบการณ์จริง ในแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานที่
8.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา สามารถทางานเป็นทีม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
8.4 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสานึก รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนมีการ ป้องกันการเกิดลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 37
โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1,1.2
ข้อที่1.1,1.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
ข้อที่ 4.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน การแนะแนวและระบบดุแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.1,1.2
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 4 ด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1,2.2
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายจัดการให้บริการวิชาชีพสู่สังคม ชุมชนที่ห่างไกล
เพื่อพัฒนาสังคม ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้รับความรู้จาการบริการวิชาชีพ ในหลากหลายวิขา รวมได้รับ
บริการจากภาครัฐ เพื่อให้มีความสุข เพื่อพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่ ให้เจริญงอกงาม ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการวิชาชีพจากภาครัฐโดยทั่วถึง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ได้ออกฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง
5.3 เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญ งอกงาม ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดทาแผนการออกบริการชุมชน สิงหาคม – กันยายน 2562
6.1.2 กิจกรรมออกบริการวิชาการและวิชาชีพตามแผน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
6.1.3 กิจกรรมออกบริการ 108 อาชีพ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. หน่วยที่ให้บริการ 24 หน่วยงาน และมีประชาชนใช้บริการไม่ต่ากว่า 2,000 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ เพิ่มขึ้น
6.3.2 นักศึกษานาความรู้ไปประกอบอาชีพ
6.3.3. ชุมชนได้รับบริการจากนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านบริการ
วิชาชีพสู่สังคม ชุมชน เน้นการช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน ให้ดารงชีพอย่าง มีความสุข ใน
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 100,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาได้ประสบการณ์ จากการออกบริการชุมชน ทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถประกอบอาชีพ
ได้ ชุมชนได้รับบริการ จากนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการบริการวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างทั่วถึง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 38
โครงการ ฝึกอาชีพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ . 1.2
ข้อที่ 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 4.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ 3.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัย
มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเริ่มงานโดยทรงทดลองทาโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันการดาเนินงานเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึดเด็ก
และเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการดาเนินงาน ดังนี้
“เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และ
เมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่น
ได้ นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมี
2. ลักษณะโครงการ
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ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น” ซึ่งโครงการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่โปรดเกล้า ฯ
ให้ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสนองพระราชดาริฯ และมอบหมายให้สถานศึกษา
ในสังกัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รับผิดชอบ 2 แห่ง คือ โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ,โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง และศูนย์การเรียนรู้ตารวจ
ตระเวนชายแดนปางสนุก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดย นาผลการประเมินจากการ
จัดทาโครงการครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแผน ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุง ในการทาโครงการครั้งต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทา
โครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีทักษะ และประสบการณ์
ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเงื่อนไข
คุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมที่ดี มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนให้มีทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
5.2 เพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูง
ต่อไปได้ เน้นการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสาหรับท้องถิ่นนั้นๆ
5.3 เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตระเวนชายแดนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้
5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการลักษณะพี่สอนน้อง มีจิตอาสา มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5.5 เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ และให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2
6.1.2 กิจกรรม โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง
6.1.3 กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก)
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมีอาชีพสามารถนาไปประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
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7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 180,000 บาท งบ สอศ.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพสามารถนาไปประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
8.2 ศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และประชาชนในท้องถิ่นที่ไม่อาจศึกษาต่อได้ เข้ารับการ
ฝึกอาชีพที่เหมาะสมสาหรับท้องถิ่น
8.3 เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตระเวนชายแดนมีวิชาชีพติดตัวและนาไปประกอบอาชีพ
8.4 นักเรียน นักศึกษาออกให้บริการลักษณะพี่สอนน้อง มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
8.5 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ และได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะและความพร้อม
ปฏิบัติงานจริง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

 อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 39
โครงการ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้หนีภัยการสู้รบสาหรับการเดินทาง
ไปประเทศที่สามหรือกลับสู่ภูมิสาเนาเดิม (ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
 4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.1,2.2,2.3
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.2
ข้อที่ 3.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
ข้อที่ 4.1
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.2
ข้อที่ 6.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5,7
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 20
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ด้าน หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.4
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน นโยบาย ตัวชีว้ ัดที่ 1.2
2. ลักษณะโครงการ
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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) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามจากพม่า ตลอดจน
ประชาชนโดยทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ
ประกาศนียบัตรตามความเหมาะสม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะที่อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
หรือการได้กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการสังคมให้กับครู นักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความร่ว มมือใน
การจัดการบริการให้กับผู้ด้อยโอกาสในศูนย์พักพิงชั่วคราวจานวน 7 แห่ง ได้แก่ ในจังหวัดตาก 3 แห่ง จังหวัด
ราชบุรี 1 แห่ ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ ง โดยในจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ให้การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พานักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
บ้านต้นยาง ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดยนา
ผลการประเมินจากการจัดทาโครงการครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการ
ตามแผน ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุงในการทาโครงการครั้งต่อไป โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผล
ในการจัดทาโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คื อ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน
เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดี มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พานักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย – พม่า และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดารงชีวิตของผู้พานักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรม ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้หนีภัย
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง ตุลาคม 2562
6.2 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง ตุลาคม 2562
6.3 กิจกรรม จัดทาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาร์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง ตุลาคม 2562
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6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 ฝึกอบรมอาชีพ จานวน 5 รายวิชา รายวิชาละ 150 ชั่วโมง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
6.2.2 ผู้จบการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ผู้พานักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้รับการฝึกอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ งบจาก ADRA Thailand และงบประมาณ สอศ.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีการจัดการอาชีวศึกษาร่วมมือกับต่างประเทศที่มีคุณภาพ
8.2 ความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือต่างประเทศ
8.3 ผูลภี้ ัยมีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่ภูมิลาเนา
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 40
โครงการ พัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนชนบท (ทสรช.)
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.5
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 1.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ 3.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอันที่จะนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงตระหนักถึง
ประโยชน์และความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของเด็กไทยในชนบทให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชี พ โดยวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบดู แลโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 236 หมู่ที่ 7 ตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นโครงการที่กระทาอย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการประเมินจากการจัดทา
โครงการครั้งที่แล้วมาพัฒนาปรับปรุง และดาเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแผน ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุงในการทาโครงการครั้งต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน มีเหตุผลในการจัดทา
โครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทั้งครู นักเรียน นักศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้กับโรงเรียนที่
ออกให้บริการ 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
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 80 เครื่อง และพัฒนาบุคลากร
ตามที่โรงเรียนร้องขอ จานวน 1 หลักสูตร
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 30,000 บาท (งบ สอศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ร้องขอ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบารุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ออกให้บริการประชาชน มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
8.3 นักเรียน นักศึกษามีทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 41
โครงการ การจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่าย.
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.) :  ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ด้านนโยบาย oFp.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับ
เคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กาหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการ
เรียนรู้นอกระบบและอัธยาศัยจากการฝึกอาชีพ
ประสบการณ์ชีวิตหรือจากประสบการณ์ทางานประกอบกับ
ปัจจุบันโลกไร้พรมแดนเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี สภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ทาให้ประชาชนนักศึกษามีโอกาสหาความรู้ได้หลากหลายวิธี มีแหล่งให้ศึกษาหาความรู้ มีอุปกรณ์ช่วยใน
การศึกษาหลากหลาย การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานการณ์ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิ
ตจะช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง จนได้วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีมาตรฐานแต่ละวิชา
อย่างชัดเจนในระยะเวลาที่น้อยกว่านักศึกษาที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นการยอมรับผลการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ดังนั้นการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาประชาชนสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมินเทียบโอน เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่เข้าเรียน
และนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
๕.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจนาความรู้และประสบการณ์
มาขอรับการประเมินเทียบโอน
๕.2 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนสายอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ
5.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดการเรียนสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์.
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. มีจานวนนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจนาความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมินเทียบ
โอน ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง จนได้วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีมาตรฐาน
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350,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีจานวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
8.2 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ
□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 42
.
โครงการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

.
.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 22
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ ....1.,.2.,.3...............................................................
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน นโยบาย
.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. ลักษณะโครงการ
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3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
.
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิช าชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม
2.3 การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใน เรื่องการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันและเรียนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนากาลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบั นสามารถจัดการศึกษา ตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
สาคัญ
ภารกิจ ของสถานศึกษาอาชีว ศึกษา มีภ ารกิจในการผลิตกาลั งคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่าง
เทคนิ ค และระดับ เทคโนโลยี โดยเน้ น ให้ มีทักษะที่ห ลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ ยนแปลงไปสู่ สั งคม
ฐานความรู้ (Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความสาคัญของการสร้างคุณภาพ
โอกาส ความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การอาชีวศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา มุ่งเน้นการ
ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมือ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เน้น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ตอบสนองความ
ต้องการกาลังคน โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ เน้นการปฏิบัติจริง
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระได้
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5. วัตถุประสงค์
๕.1 เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่สูงขึ้น
5.2 เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่อการเรียนสายวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนา
ตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. 6.1.
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. มีจานวนนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าว
ไกล ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 2,210,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่สูงขึ้น
8.2 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ต่อการเรียนสายวิชาชีพ
8.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มา
พัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
8.5 มีจานวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 43
.
โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
(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 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการข้อที่ 2.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนข้อที่ 4.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
หลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แรงงานมีทักษะความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่า
เทียม และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนากาลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
จึงได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไป ให้มีความสามารถทางด้ านทักษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทามากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
อิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวศึกษา
ของประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน นั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ส่งเสริมวิชาชีพและให้ความรู้ด้านต่างๆ
ตามนโยบายฯ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสและมีงานทามากขึ้น
5.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ กระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทย
โดยคานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพให้กับประเทศและสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อพัฒนาต่อยอดและเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จ
การศึกษาใหม่และประชาชนทั่วไป โดยการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้ที่ได้ไปทางานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่นของตนเอง แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนกาลังคน
๕.๔ เพื่อยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๕.๕ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนระยะสั้นฐานสมรรถนะตามนโยบาย
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทั่วไป
6.2.2 ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทั่วไป
6.3.2 ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ได้เพิ่มศักยภาพ ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่
หลากหลาย และสามารถนาไปประกอบอาชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็น
การพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสและมีงานทามากขึ้น
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน (งบจาก สอศ.)

บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็ น การสร้ างโอกาสทางการศึก ษาวิช าชี พ กระจายโอกาสทางการศึกษาวิช าชีพในสั งคมไทย โดย
คานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพ
ให้กับประเทศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสและมีงานทามากขึ้ น ตลอดจน
เป็นการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้ที่ได้ไปทางานใน
สถานประกอบการหรือในท้องถิ่นของตนเอง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 44
โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

.

.
.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 22
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 4.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13, 14
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ด้าน นโยบาย
. ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี
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 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้มี
ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กาลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
ทาให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขาดการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ไม่เน้นเป้าหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิง
คุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์โดยกาหนดกรอบแนวคิดด้วยการนา “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
สาหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้เกิด
ภูมิคุ้มกันต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ
ในการพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีศักยภาพ โดยยกระดับทักษะฝีมือและ
เตรีย มความพร้อมให้คนไทยมีทั กษะที่ ไ ด้ม าตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับ โครงสร้างการผลิต ที่เปลี่ ยนไป
ประกอบกับผลการวิจัยจากหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (2544) เรื่อง
บทบาทของอาชี ว ศึก ษาในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิจ ไทยได้ ใ ห้ข้ อเสนอแนะในด้ า นคุ ณ ภาพแรงงาน
อาชีวศึกษาว่าควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น มีการเรียนการสอนด้านภาษามากขึ้น
มีอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนและครูผู้สอนควรสอนวิชาการควบคู่กับการสอนจริยธรรม รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยผลิตบุคลากรและสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้บุคลากร
ดังนั้นนโยบาย
การศึกษาด้านวิชาชีพจึงต้องมีการปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกและกว้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการ บูรณาการระเบียบวินัยเข้า
ด้วยกัน และจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพการจัดการอาชีวศึกษา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบ
ฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสาหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ทากันจริงๆในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะที่
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ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งเอกสาร
นี้ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แนวคิดของการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

5. วัตถุประสงค์
๕.1 เพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้มสี มรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือ
เปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต

๕.2 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนสายอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้พื้นฐาน สามารถนาไปประกอบอาชีพอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับตนเองหรือครอบครัวได้
5.4 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนและสถานประกอบการในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน
5.5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสุตรระยะสั้น จานวน 4 รุ่น 6.1
.
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. มีจานวนนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจนาความรู้และประสบการณ์ ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพ
สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 1,040,000

บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีจานวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
8.2 สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนและสถานประกอบการในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน
8.3 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่
8.4 สร้างทักษะความรู้พื้นฐาน สามารถนาไปประกอบอาชีพอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
8.5 สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 45
.
โครงการ การจัดการเรียนการสอนกองทุนการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

.
.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่12
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 22
3.4 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.3 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจานวนหนึ่งที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอน
ปลายแล้วไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ มัธยมตอนปลายหรืออุดมศึกษา หรือจบแล้วแต่ไม่มีงานทา จากปัญหา
ดังกล่าวทาให้ศูนย์ เสีย งบประมาณการศึกษาและยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอันนาไปสู่
ผลกระทบถึงชุมชนและประเทศชาติ จึงเป็นที่มาของการพัฒ นาด้านการจัดการศึกษาระดับในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดย
นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐศาสตร์ เน้นทักษะวิชาชีพ ซึ่งจะนาไปสู่การมี
งานทาหรือการนาไปประกอบอาชีพภายในชุมชน หรือนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยา
คม และวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น (เตรียม ปวส.) ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานสายวิชาชีพ และสนใจที่จะศึกษา
ต่อสายอาชีวศึกษามากขึ้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงต่อไป
5. วัตถุประสงค์
๕.1 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มปริมาณนักเรียนสายอาชีพ
5.2 เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา
5.3 เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ที่จะเรียน
ควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ
5.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีทักษะชีวิตที่ดีต่องานสายวิชาชีพและ
ภูมิใจในอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน 6.1.1
6.1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม จานวน 3 แห่ง 1. โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม 2. โรงเรียนสมคมป่าไม้อุทิศฯ 3. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
6.1.
.
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. มีจานวนนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าว
ไกล ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 40,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีจานวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
8.2 เป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ที่จะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8.3 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ
□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 46
.
โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมในโรงเรียนเครือข่าย .
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

.

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 22
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนร็ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
.
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กาหนดให้
สถานศึกษามีจัดความรู้และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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วิทยาลัยฯ ถือเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ของชุมชนองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจดังกล่าวจึงได้ประสานความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความต้องการ ในการจัดหลักสูตรแกนมัธยม ให้แก่นักเรียน
เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานอันนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป โดยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้ผู้เรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัด
ช่า งกาญจนบุ รี ได้ ต ระหนั กในความส าคั ญในการจั ดการเรี ย นการสอนปวช.ในระดั บ มัธ ยม เพื่ อตอบสนอง
ประชาชนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม ถือเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ คือ ใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน
และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก่อให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
5.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เข้าเรียน
สายอาชีพด้วยระบบโควต้า
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ
๕.๔ เพื่อจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมกับโรงเรียนในเครือข่าย
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้เรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ ก่อให้เกิดทักษะความรู้ที่ดี
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ที่ครอบคลุมสามารถเข้าสู่อาชีพอิสระตามที่ตนเอง
สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน

60,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนมัธยม ถือ
เป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 47
..
โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

.

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , หัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ข้อที่ 6.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน ผู้เรียน
.
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปี
การศึกษา
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดนโยบายที่จะปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูป
วิธีสอบ ในการจัดอาชีวศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณาการในลักษณะต่างๆ และทาการสอนในสถานการณ์จริงทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ ชุมชน ตลอดจนการวัดผลเชิงประจักษ์ สนองตอบจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ เกิดผลสัมฤทธิ์ทาให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ จึงควรที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับในการศึกษามาแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การสาธิตอาชีพ และการให้บริการ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระที่
สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแสดงศักยภาพ และผลงานของนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา
5.2 เพือ่ ให้ผู้เรียน และผู้เข้าชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทักษะวิชาชีพที่นาเสนอ
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสูงขึ้น
ไป
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา
6.1.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
6.1.3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคกลาง
6.1.4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ได้แสดงผลงานของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เชิงคุณภาพ
6.3.1 ผู้เรียนในทุกระดับหลักสูตรมีโอกาสนาเสนอองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนการสอนต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสูงขึ้นไป
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7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 100,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้น
๘.๒ ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพอย่างหลากหลาย
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการ ๔๘
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมสอบ V-NET
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการข้อที่ 2.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กาหนดให้นักเรียนชั้นปวช.3 และ
นักศึกษาชั้นปวส. 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาการทดสอบความรู้ทางด้านการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) เพื่อทดสอบความรู้ตาม
หลักสูตร โดยมีหลักการทดสอบความรู้แยกเป็นชุดวิชาต่าง ๆ ในระดับชั้น ปวช. เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป
และความรู้ด้านวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับชั้นปวส. เป็นการวัดความรู้สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ สมรรถนะพื้นฐาน
ประยุกต์ และสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ โดยสามารถนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยการกวดวิชาจากครูแกนนาในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมสอบ V-NET
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มวิชาชีพ
5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น
๕.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบความรู้ทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
๕.๕ เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ V-NET
6.2เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
6.3เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกคน ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 5,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ครูได้รับการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8.3 ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบความรู้ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.4 นักเรียนมีศักยภาพ และมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

183

โครงการที่ 49
.
โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงานชุมชนและสถานประกอบการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ .2
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เน้นให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน ครู – อาจารย์
ให้การ สนับสนุนถึงความสาคัญที่จะฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจึงมี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมี
ความรู้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม ไม่เฉพาะเนื้อหาในบทเรียนยังต้องรอบรู้อย่างเพียงพอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
โดยเทคนิคการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย และจากบุคคลที่เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นผ่านกระบวนการโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกสถานที่
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน ชุมชนและสถาน
ประกอบการ
5.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ได้จัดทาหลั กสู ตรใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบัน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ ในรายวิชาที่ต้องการ สามารถพัฒนาตนเองเข้า
สู่ตลาดแรงงาน ชุมชนและสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 พัฒนาสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกสาขาวิชา
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 วิทยาลัยฯ สามารถนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 5,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชนและสถานประกอบการ
8.2 นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานสร้างอาชีพได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ
□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 50
.
โครงการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 2.2
 ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา ข้อที่ 6.1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 ด้าน วิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
.
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 ด้าน กิจกรรมนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอน
ทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผู้สอนภายในสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้เท่าทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนไป วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีตระหนักในความสาคัญและจาเป็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้ประสานสถานประกอบการ อีกทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทใน
การใช้ความสามารถเฉพาะบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึ กษามีการ
พัฒนาก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนไปสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและเขตเศรษฐกิจจังหวัด
กาญจนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สังคมและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนก้าวทันวิทยาการ
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีทักษะความรู้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 ผู้เรียนมีทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ครอบคลุมสามารถเข้าสู่อาชีพอิสระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 20,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้สอนและนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนา ทักษะความรู้และประสบการณ์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พร้อมรองรับสู่ตลาดแรงงาน ชุมชนและสถานประกอบการ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 51
.
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น .
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย วิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , หัวหน้าแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1

 ประเภทอาชีวศึกษา
ข้อที่ 1.2

3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ที่
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามแนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษา การศึกษาดูงาน
เป็นนโยบายหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
และพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียน โดยทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและแผนกวิชาต่าง ๆ จึงได้จัดทา
โครงการนานักเรียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกแผนกวิชา เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจตามสาขาวิชาที่เรียน และเกิดศรัทธาในงานอาชีพ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ในสาขาวิชาที่เรียนก่อให้เกิด
ความ รักและศรัทธาในงานอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๕.๔ เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2562
6.1 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานยานยนต์
6.2 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานไฟฟ้า
6.3 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6.4 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานการบัญชี
6.5 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ
6.6 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานดนตรี
6.7 กิจกรรม ศึกษาดูงาน สาขางานการโรงแรม
6.8 กิจกรรม ศึกษาดูงาน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6.2 เชิงปริมาณ
6.1.1. นักเรียนทุกแผนกวิชา ได้รับองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางานและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
ก่อให้เกิดความ รักและศรัทธาในงานอาชีพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ เงินเรียนฟรี 15 ปี
จานวน 136,000 บาท
เงินดาเนินงานระยะสั้น จานวน 5,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนและระบบการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางาน และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ก่อให้เกิด
ความรักและศรัทธาในงานอาชีพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม
 รายงานผลการดาเนินโครงการ
□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 52
โครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย วิชาการ แผนกวิชาสามัญ (วิชาวิทยาศาสตร์)

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อ 1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 22
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 3
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 6
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ .......3.. ด้าน ...สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง.......
ตัวชี้วัดที่ 3.1
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ ..2..... ด้าน กิจกรรมนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณา
การองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) รวมเรียกว่า
STEM (สะเต็ม) ในการจัดการศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ในระดับภาคจานวน 13
ศูนย์ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อบริหารจัดการบริการวิชาการ รวมทั้งมี
การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพสะเต็ม เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ฯลฯ ใน
ฐานะทูตสะเต็ มเข้ ามาเป็ น จิ ต อาสาให้ ค าแนะนา สร้ างแรงบั นดาลใจแก่เยาวชนในการเรีย นวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รวมถึงให้คาแนะนาแก่ครูผู้สอนในการสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้และทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักเรียน” ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการตามนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษาดังกล่าวในสถานศึกษา โดยกาหนดให้ ทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก
โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Focused Schools) เขตพื้นที่
การศึกษาละ 10 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู จากที่ครูเป็นผู้รู้
ทุกเรื่อง และบอกความรู้ทุกอย่างให้กับนักเรียนแบบท่องจา เปลี่ยนมาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโค้ช จัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน สอดคล้องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละยุค สอดคล้องกับชีวิตและ
อาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ ด้วยตนเอง เรียนรู้จาก
ชีวิตจริง ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ร่วมมือกันแก้ปัญหา สร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ โดย
นาความรู้ที่อยู่ในตาราเรียน ออกมานอกตาราเรียน เห็นความเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริงมากขึ้น อันเป็นการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech startup)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด ในการร่วมกิจกรรมการการอบรม และการ
ส่งผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา จะเป็นองค์ประกอบในกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งจะทาให้ ได้เห็นถึงเทคนิค
วิธีการในการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น พิ จารณาเห็ นว่ า โรงเรี ยนขั บเคลื่ อนการจั ดการเรี ยนรู้ สะเต็ มศึ กษา (STEM
Education Focused Schools) จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริม ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์
ในการทางานเป็นทีม จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM
Education Focused Schools) มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม จัดอบรมเรื่องจัดการเรียนการสอนแบบSTEM ระยะเวลาดาเนินการ ....1 วัน
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education
Focused Schools) ทุกคน ได้เข้าร่วมการอบรม
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education
Focused Schools) ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จากการเข้ารับการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน
และกัน ซึ่งทาให้ ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนาประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาได้ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
6.3.2 บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education
Focused Schools) พึงพอใจการดาเนินงานในภาพรวม ในระดับมาก-มากที่สุด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน .....................-............... บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Focused Schools)
นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา แต่ละโรงเรียนมีครูผู้นาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งมี
แรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา อย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ครูผู้ สอนทุกคนใน
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา อันจะทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ ยทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้ น
ตลอดจนสามารถเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ประสบผลส าเร็ จ อั น จะเป็ นแนวทางการด าเนิ น งานให้ แ ก่
สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆต่อไปได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

□ รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 53
โครงการ ส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าจากหนังสือเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ ....1.1,...1.2
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.4
ข้อที่ 2.5
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 6
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 9
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 14
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 ด้าน สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 1.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัดที่ 4.4
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช. ปวส. และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่ง
มีทั้งหนังสือและได้ส่งเสริมให้มีการค้นหาความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มเติมแต่เนื่องจากหนังสือในห้องสมุดยังไม่เพียงพอ
และยังไม่ทันสมัยจึงจาเป็นต้องจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อเปิดกว้างทางการศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน
5.2 มีหนังสือที่ทันสมัยในห้องสมุดวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้านอกห้องเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพิ่มเติม
ระยะเวลาดาเนินการ พค.62 –สค.62
6.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ระยะเวลา ตค.61-กย.62
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,500 คน มีหนังสือในการค้นคว้าเพิ่มขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากในห้องเรียน และเพลิดเพลินจากหนังสือที่
ได้อ่าน
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 23,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีหนังสือใช้ในการค้นคว้าและในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 54
โครงการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.1
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 8
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 18
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
งบประมาณ
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
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3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการผลิตและ
พัฒ นากาลั งคนในการเสริ มสร้ างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย่างยั่งยืนท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหาร และการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรีย นรู้จากการปฏิบัติจริงรวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีขึ้น เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิ ดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิต และพัฒนากาลังคนการ
พัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึ กษาในการจัด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จึงได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1
5.2
5.3
5.4

เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพื่อผลิตช่างฝีมือความชานาญงานเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
เพื่อผลิตกาลังคนให้ครบกับความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลในวัยเรียนและวัยทางานพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
5.5 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบปฏิบัติทางการศึกษาตาม พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
5.6 เพื่อลดปัญหาในเรื่องงบประมาณที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
5.7 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริงและเนื้อหาที่ทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
5.8 เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพการจ้างงานและอาชีพอิสระ
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6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมการในการดาเนินงาน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในหลักสูตรปวช. และ ปวส.
6.2 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.
จานวน 100 คน ระดับ ปวส. จานวน 140 คน
6.3 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยแท้จริงและมีเนื้อหา
ที่ทันต่อเทคโนโลยี
7. งบประมาณในการดาเนินงานโครงการ จานวน 850,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือและช่างเทคนิค
2. ลดปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
3. นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาประสบการณ์และเรียนรู้โดยตรงจากสถาน
ประกอบการและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
4. นักเรียนนักศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพอิสระหรือการรับจ้างงานได้
9. การติดตามประเมินผล
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 55
โครงการ พัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อที่ 2.1
 ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
ข้อที่ 3.2
 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ข้อที่ 1
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 8
 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 18
 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 3 ด้าน งบประมาณ
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1 ด้าน การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.1
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัย สารพัดช่างกาญจนบุรี ได้เปิดการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และ พานิชยกรรม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการ จึ งเห็นสมควรจัดโครงการ ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา
ดังนั้น เมื่อ นักเรียน นักศึกษา ครบกาหนดในการฝึกงานและฝึกอาชีพ สามารถรวบรวมความรู้ ในประสบการณ์
ที่ฝึก เป็นองค์ความรู้ นามาเผยแพร่ต่อกันได้ จึงเห็นสมควร จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกงาน เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ในการฝึกงาน ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ เตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อจัดการสัมมนาการฝึกงานและฝึกอาชีพหลังฝึกของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
6.1.2 กิจกรรม สัมมนานักเรียน/นักศึกษา ทวิภาคีหลังฝึกวิชาชีพ
6.1.3 กิจกรรม สัมมนาพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการ จานวน 240 คน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกฝึกอาชีพ ครบทุกสาขางาน
จานวน 261 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ
6.3.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมสร้างและถ่ายทอดความรู้หลังการฝึกงานและฝึกอาชีพ
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 20,000 บาท งบ สอศ.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพครบทุกสาขาและมี
ความพร้อมก่อนออกฝึก
8.2 นักเรียนนักศึกษา สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้หลังฝึกงานและฝึกวิชาชีพได้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

 แบบสอบถาม

□ รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 56
โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย วิชาการ งานวัดผลและประเมินผล

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อ 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2

 ประเภทอาชีวศึกษา

3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน การวัดและประเมินผลฯ
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 4... ด้าน ผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทางาน
ของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรอง
ว่า เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบ
เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อ
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ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของตน สามารถขอรับการ ทดสอบฯ ได้ที่หน่วยงาน
ในสังกัดกรม พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละ ภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาค
แล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อย กว่า คะแนนที่กาหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่
ละระดับ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 70 ในการนี้งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดทาโครงการทดสอบฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เข้า ทดสอบ และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ อาชีวศึกษารับรอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
5.2 เพื่อเป็นการสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน
6.เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของแผนกวิชา
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน แห่งชาติ
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียนนักศึกษาผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
7. .งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 30,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
8.2 สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาการเรียน การสอบ
9. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
9.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
9.2 โดยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 57
โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย วิชาการ งานวัดผลและประเมินผล

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อ 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2

 ประเภทอาชีวศึกษา

3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน การวัดและประเมินผลฯ
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
องค์ประกอบที่ 4... ด้าน ผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 นั้นนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ที่จบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทางงานวัดผลและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรของสางานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ประมวล
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ความรู้ความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ งาน
วัดผลและประเมินผลจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยสารพัด
ช่างกาญจนบุรี ที่จบการศึกษาได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และกาหนดเกณฑ์การสอบ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชีพ ดาเนินการเดือน กพ. – มีค.2562
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนกวิชาเข้าสอบร้อยละ 95 ขึ้นไป
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาได้ทดสอบสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรของสางานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน -

บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนกวิชาเข้าสอบร้อยละ 95
8.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพของตน
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 58
โครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งาน นายกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์ และนายศุภวิชญ์ คาหอม
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการข้อที่ 2.4.
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ข้อที่ 5.1, 5.2
ข้อที่ 5.3, 5.4
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5, 8
ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1, 2 ด้าน การพัฒนาบุคลากรและติดตามขยายผล
ตัวชี้วัดที่ 4
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชีว้ ัดที่ 1.2
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดาเนินไป
ในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไป ที่เน้นการเจริญเติบโตที่ค่อย ๆ
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เกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และเตรียมพร้อมด้วยความไม่
ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ถือเป็นภาระสาคัญในการทาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมืองดารงซึ่งความเป็นไทย ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562
6.1.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6.1.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาการบัญชี
6.1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
6.1.4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6.1.5 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาช่างยนต์
6.1.6 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6.1.7 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
6.1.8 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้น
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 80%
6.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 80%
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6.2.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงร้ อยละ80%
6.2.4 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมือง ดารงซึ่งความเป็นไทยร้อยละ 80%
6.3 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน 89,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.4 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมืองดารงซึ่งความเป็นไทย ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย
ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 59

โครงการ พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย วิชาการ งานแผนกวิชาการบัญชี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
 3. ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.2
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ข้อที่ 5.1, 5.2 ข้อ 5.3, 5.4
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5.8
ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12
 ด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 19
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ด้าน 3
ตัวชี้วัดที่ 2.4, 2.5.
 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1,2 ด้าน การพัฒนาบุคลากรและติดตามขยายผล
ตัวชี้วัดที่ .4 ตัวบ่งชี้.3
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3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านกระบวนการ ตัวชีว้ ัดที่ 1.2
 ด้านผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 2.3
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ภาษากลาง
ที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
และค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีคนทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร จึงเป็นความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองสาหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่
สาคัญยิ่งสาหรับคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแผลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
สากล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แก่ผู้เรียนรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างโอกาสสาหรับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทาโครงการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
5.3 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตสานึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ
5.4 เพื่อสนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
5.5 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
5.6 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันของโลก เป็นสมาชิกประชาคมโลก
ได้อย่างเท่าเทียมและก้าวสู่ความเป็นสากล อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน
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6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 กิจกรรมจ้างครูต่างประเทศแผนกวิชาการบัญชี
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
6.1.2 กิจกรรมอบรมบัญชีภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
6.1.3 กิจกรรม Enlish Camp ดาเนินการ สิงหาคม 2562
6.2 เชิงปริมาณ
ในปีการศึกษา 2562 ระดับปวส. 1 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 10 คน
ในปีการศึกษา 2562 ระดับปวส. 2 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 23 คน
6.3 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน 500,000 บาท งบ สอศ.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
8.2 นักเรียนมีความเชื่อในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ

□ แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............
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โครงการที่ 60
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาทุกสาขา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการตามนโยบาย สอศ.
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
3.1 ภารกิจและนโยบาย สอศ.
 1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภทวิชาชีพ  ประเภทอาชีวศึกษา
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา ข้อที่ 1.1, 1.2
3.4 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.)
 ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1
3.5 สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้าน 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2
3.6 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
 ด้านผลลัพธ์ ตัวชีว้ ัดที่ 3.1
3.7 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 ด้านการป้องกัน ตัวชี้วัดที่ 1.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึ กษาท่องจา เพื่อไปประกอบอาชีพได้หมดไป
แล้ว โดยการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นในนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการคิด การทางานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมและ
โครงการ เสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เห็นความสาคัญของการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง
และมีความสุข จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชา ขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และสามารถน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่งและมีความสุข
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย
6.1 กิจกรรมในการดาเนินงาน
6.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชา
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ได้ประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.3 เชิงคุณภาพ
6.3.1 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ร้อยละ ๙๐ ตระหนัก
เห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 96,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกกระบวนการทางานเป็นทีม และสามารถนาประสบการณ์ไปใช้ในการทางาน
จริงได้
8.๒ นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
9. การติดตามการประเมินผลโครงการ
 แบบสอบถาม

 รายงานผลการดาเนินโครงการ

□ อื่น ๆ ..............

