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ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ได้จัดท าตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  งานวางแผนและ
งบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน 
โดยใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด  เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดย
สถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลั ยสารพัดช่ างฉะเชิ งเทรา                             
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  
หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเป็นอย่างดี  ส าเร็จตามเป้าประสงค์ทุกประการ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มนี้  
จะเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาต่อไป   
 

 
งานวางแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายบริการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

ภารกิจ 
 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง  เสมอภาค  และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  
   วิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา  ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  มั่นคง  และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย 
1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล   

การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมาย
ใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
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1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่  นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  

2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ 

สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ านวน ๔ แห่ง  
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ  อาชีวะสองระบบ และการจัด

หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล 

และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตร
เคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง     
อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการอาชีวะวัยแรงงาน 
อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7 ให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ   อปท.   และภาคเอกชนจาก
สาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะ
เทียบโอนประสบการณ์ 

2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network)  

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน  ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา         

และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic 

Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง              
อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัต ิ

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู  รุ่นใหม่ (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  ตามความต้องการ
ของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
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- ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ 
(Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต  ความสามารถด้านนวัตกรรม
สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์  ก าร เป็ น ผู้ ป ระกอบ การ   พั ฒ น าทั กษ ะการคิ ด บ น พ้ื น ฐ าน  Competency 
Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหา
ด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการ
ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program (EP) 
Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ   สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ   ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal,               

E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2 งบประมาณ  ใช้ แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ  Formula 

Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , การ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง  พนักงานราชการให้เพียงพอ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัดอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง  
  อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก   
  เยอรมัน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และโครงการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
 

1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3  ปฏิรูปการเรยีนการสอน 
4  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5  ระเบียบวินัย  ความภาคภูมิใจในชาติ 
6  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7  การสร้างและกระจายโอกาส 
8  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11  ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

โครงการ 

1 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 

2 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 
3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 
4 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท  (อศ.กช.) 
5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7 เงินอุดหนุนคา่บ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
8 เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
9 เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) 
10 เงินอุดหนุนกิจกรรมวิชาชีพอุตสาหกรรม 
11 เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
12 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน  นักศึกษา  ที่ยากจน 
13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  อ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
14 เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
15 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
16 โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเณอเตียล  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
17 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
18 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
19 โครงการรณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (TO  BE  NUMBER  ONE) 
20 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (FIX  IT  CENTER) 
21 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
22 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
23 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
24 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
25 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวะ 
26 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
27 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
28 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
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29 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างทุน 
ปัญญาชาติ 

30 โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 
31 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา 
32 โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะ

และความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
33 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา

อาชีพประชาชน 
34 โครงการผลิต  พัฒนา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
36 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
37 โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
38 โครงการศนูย์ช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
39 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
40 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง 
41 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
42 โครงการอาชีวมาตรฐานสากล 
43 เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
45 โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
 “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ าเลิศปัญญา  ใช้เวลาสร้างงานอาชีพ” 

 

หมายถึง  ปรัชญาการท างานของสถานศึกษาท่ีใช้เป็นหลักในการด าเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ  ตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน ์
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีความสุข  ภายใต้
คุณธรรมน าความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 

 พันธกิจที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากร  ระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
       และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  1.1  มุ้งเน้นพัฒนาสมรรถนะครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  1.2  ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  2  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

   กลยุทธ์ที่  2.1  ยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  2.2  ด าเนินงานด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

        ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่  2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล  การใช้งบประมาณ 
 พันธกิจที่  2  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  วิชาชีพ  สอดคล้องความต้องการของชุมชน   

       สถานประกอบการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่  3.1  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลยุทธ์ที่  3.2  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

        ของชุมชน 
   กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่  3.4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
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 พันธกิจที่  3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  4.1  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่  4.2  พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและภาวะผู้น า 
   กลยุทธ์ที่  4.3  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 

        สถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  4.4  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์  เอกลักษณ์   

        ของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  4.5  พัฒนาคุณภาพการจัดระบบดูแลนักเรียน 
   กลยุทธ์ที่  4.6  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  การใช้อาคารสถานที่ 
 พันธกิจที่  4  พัฒนางานวิจัย  สร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  พัฒนาองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาคุณภาพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย 
   กลยุทธ์ที่  5.1  พัฒนาคุณภาพนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยของผู้เรียน   
 พันธกิจที่  5  การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพทุกระดับ 
   กลยุทธ์ที่  6.1  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่  6.2  ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และกลุ่มท่ีหลุด 

                   จากระบบการศึกษา 
 พันธกิจที่  6  การเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นพลเมืองไทยท่ีดีและพลเมืองโลก 
   กลยุทธ์ที่  7.1  พัฒนาคุณภาพการปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
   กลยุทธ์ที่  7.2  พัฒนาคุณภาพปลูกฝังให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขตามค่านิยม 
            พ้ืนฐาน  12  ประการ 
 

เป้าประสงค ์
 

1. ผู้เรียน  มีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ  จริยธรรม  และด ารงชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
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จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 

1. จุดเน้นด้านคุณภาพของผลผลิต 
1.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา 
1.2 น าวิชาชีพสู่สังคม 
1.3 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2. พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ 
พัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในวิชาที่สอน  

การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี 
 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ 
3.1 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร  จัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ  ชุมชน  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือการสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน  มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ  
และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
 

4. บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่วม  

   

ความโดดเด่นของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

1. การเข้าร่วมประกวด  “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ          
คนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ได้รับรางวัลดังนี้ 
1.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  จ านวน  1  รางวัล   ได้แก่  ประเภทที่  ๗  สิ่งประดิษฐ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลงานสิ่งประดิษฐ์   ขนมเปี๊ยะไส้มะม่วง   
1.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  จ านวน  1  รางวัล   ได้แก่ ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์

ด้านหัตศิลป์  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  มูลี่จากจักสานไม้ไผ่   
1.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญเงิน  จ านวน   1  รางวัล ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ประเภท   

ที่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผลงานสิ่งประดิษฐ์   เครื่องป้องกันไฟไหม้ครัว     
1.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน  1   รางวัล ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์

ประเภท ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องตากปลาโซล่าเซลล์  
1.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  4  จ านวน  1  รางวัล ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗  สิ่งประดิษฐ์

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ชาเห็ดหลินจือแดงก่ึงส าเร็จรูป 
1.6 ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดง จ านวน  5  รางวัล ได้แก่ 

1.6.1 ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  อุปกรณ์ช่วยการ
ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ   
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1.6.2 ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ขาตั้งถังน้ าผ่อนแรงยก   
1.6.3 ประเภทที่  4  สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  กังหันลมผลิต

กระแสไฟฟ้าจากบัลลาสต์   
1.6.4 ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องวัดดัชนี

มวลกายแบบดิจิตอล   
1.6.5 ประเภทที่  6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ไม้เท้าผู้ช่วย   

1.7 ได้รับรางวัลชมเชย  จ านวน  3  รางวัล ได้แก่  
1.7.1 ประเภทที่  2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เตาย่างไร้ควัน 
1.7.2 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์  อุปกรณ์ช่วยไล่น้ ามัน

เบรกและน้ ามันครัทซ ์
1.7.3 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  มีดปลอกผลไม้  

มือเดียว   
2. การเข้าร่วมประกวด  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับชาติ  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ  

ประจ าปีการศึกษา  2558  ได้รับรางวัลดังนี้ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 7 ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน  
1  รางวัล  ได้แก่ ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  งานประดับมุก   

3. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งทักษะวิชาชีพ 
วิชาพ้ืนฐาน  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ได้รับรางวัลดังนี้ 
3.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการแต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค  ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28  ปีการศึกษา  2559 

3.2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค  ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28  ปีการศึกษา  2559 

3.3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา -
เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประจ าปีพุทธศักราช 2559  

3.4 รางวัลองค์การนักวิชาชีพมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง ก ลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก             
ปีการศึกษา 2559 
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กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพ  สู่คุณภาพมาตรฐาน 
 มาตรการที่  1  พัฒนาครูและบุคลากร 
 มาตรการที่  2  สร้างมาตรฐาน  การเรยีนการสอน 
 มาตรการที่  3  ส่งเสริม  คุณธรรม  จริยธรรม  สร้างภาพลกัษณ์  ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์  การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มาตรการที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 มาตรการที่  2  พัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  สติปัญญา  มีประสิทธิภาพในการ 

   ด ารงชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่  3  สร้างเครือข่าย  ความร่วมมือ  ในการจัดอาชีวศึกษา 
 มาตรการที่  1  สร้างความร่วมมือในการอบรมวิชาชีพ  ร่วมกับสถานประกอบการ 
 มาตรการที่  2  ส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 มาตรการที่  3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้สอนอาชีพในสถานศึกษา  เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนามาตรการวิจัย  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
 มาตรการที่  1  ส่งเสริมให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนแบบบูรนาการรู้จักคิดค้นประดิษฐ์  พัฒนาองค์ความรู้   

         ส่งเสริมให้รู้คิด  วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 
 มาตรการที่  2  ส่งเสริมการน าองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ไปพัฒนามาตรการการ 
              เรียน  การสอน  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่า งฉะ เชิง เทรา  ได้ป ระกาศจัดตั ้งขึ ้น  เมื ่อ ว ันที ่ 30 พฤษภาคม 2538       
โดย ฯพณฯ ชิงชัย   มงคลธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพระครูวิเชียร คุณวณโณ เจ้าอาวาส       
วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ ) สนับสนุนอนุญาตให้ใช้เช่าที่ธรณีสงฆ์  ของกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม  บนเนื้อที่
จ านวน  24 ไร่ 1 งาน  20 ตารางวา โดยได้รับงบประมาณก่อสร้าง จ านวน  33,739,900  บาท  ซึ่งตั้งอยู่บนเลขที่  
50/4 หมู่ที่  1 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

   ล าดับ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 
1 นายส าเนียง       เขียวขจี ผู้อ านวยการ 2538 – 2541 
2 นายวิวัฒน์        เศรษฐยานนท์ ผู้อ านวยการ 2541 – 2542 
3 นายไอยสูรย์      ยินดีภพ ผู้อ านวยการ 2542 – 2546 
4 นางสุทธิวรรณ    กิตินิรันดร์กูล ผู้อ านวยการ 2546 – 2547 
5 นางสาวฉันทนา   พิพัฒน์บรรณกิจ ผู้อ านวยการ 2547 – 2550 
6 นายจ าลอง กล่อมอยู่ ผู้อ านวยการ 2550 – 2554 
7 นายกันตพัฒน์ พุกสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ 2554 – 2559 
8 นางยุพา  พุกสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ 2559 – ปัจจุบัน 

 
การด าเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา  และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

 ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้เปิดท าการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษา และท าความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในทุกหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนเป็น  2  ภาคเรียน 
ต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   
- สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานช่างยนต์  สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง   
- สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
- สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
- สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์ ในหลักสูตร 30 ชั่วโมง  75 ชั่วโมง  160 
ชั่วโมง     
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Chacheongsao  Polytechnical  College 
 ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  50/4  หมู่ที่  1  ถนน  เลี่ยงเมืองบางปะกง – ฉะเชิงเทรา  ต าบลบางตีนเป็ด  
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์  24000 
 โทรศัพท ์ 0-3898-1214  
 โทรสาร 0-3898-1210 
 เว็บไซต์ www.chpc.ac.th 
 E-mail chpc2559@gmail.com 
 เนื้อท่ีของสถานศึกษา  24  ไร่  1  งาน   20  ตารางวา 
 มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  7  หลัง  มีห้องท้ังสิ้น      ห้อง  ได้แก่ 

- อาคารส านักงาน  (หอประชุม)  จ านวน   1    หลัง  9   ห้อง    ปีพ.ศ.  2540 
- บ้านพักผู้บริหาร   จ านวน  1   หลัง  3  ห้อง    ปีพ.ศ.  2540 
- บ้านพักครู-อาจารย์     จ านวน  18   หลัง 36   ห้อง    ปีพ.ศ.  2540 
- บ้านพักนักการภารโรง    จ านวน    6   หลัง 12   ห้อง    ปีพ.ศ.  2540 
- อาคารเรียน และปฏิบัติงาน 4 ชั้น  จ านวน    2   หลัง 32   ห้อง    ปีพ.ศ.  2540 
- โรงอาหาร    จ านวน    1   หลัง   2   ห้อง    ปีพ.ศ.  2545 
- อาคารเรียนจั่วคู่      จ านวน   1   หลัง   7   ห้อง    ปีพ.ศ.  2547 
- อาคารเอนกประสงค์    จ านวน    1   หลัง   1   ห้อง    ปีพ.ศ.  2555 
- ป้อมยาม    จ านวน    1   หลัง   3   ห้อง    ปีพ.ศ.  2555 
- อาคารวิทยบริการ   จ านวน    1   หลัง   4   ชั้น     ปีพ.ศ.  2556 

 
อัตลักษณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
  

“นักเรียนดี  มีวิชาชีพเป็นเลิศ  น าความรู้  คู่คุณธรรม” 
 

เอกลักษณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

“บริการวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพ” 
 

ค่านิยม  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

“เสียสละ  สามัคคี  มีคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชาชีพ” 
 
 
 
 
 

http://www.chpc.ac.th/
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
นางยุพา   พกุสวัสดิ ์

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา คณะกรรมการวิทยาลัย 

นายณัชพล   ฉลูทอง 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายณัชพล   ฉลูทอง 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
นายณัชพล   ฉลูทอง 

ฝ่ายวิชาการ 

นายไพรบรูณ์   โพธิไสย 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน ์
งานบุคลากร 

นางเวรุฬีย์   อุปถัมภ ์
งานการเงิน 

นางปรีญา  เรืองรัชนีกร 

งานบัญชี 

นางนิศากร   จิตต์รุ่งเรือง 

งานพัสดุกลาง 

นางสมหมาย   ยินดีภพ 

งานทะเบียน 

นางจรวย   วิหกเหิน 
งานวางแผนงานและงบประมาณ 

นายเฉลมิพล   ชุ่มน้ าค้าง 
งานความร่วมมือ 

นายอภิสิทธ์ิ   ก๊กลิ้ม 
งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า และประกอบธุรกิจ 

นายสันทัต   ก๊กเฮง 
งานปกครอง 

นางจรวย  วิหกเหิน 

งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

ว่าท่ี ร.ต. เอกภพ   บุญอุ้ม 
งานแนะแนวอาชีพ 

นางรุ่งฤดี  บุญฤทธ์ิ 
งานสวัสดิการนักเรยีน  นักศึกษา 

นายพิพัฒน์   บุญฉิม 
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

 

นางสมหมาย  ยินดีภพ 
หัวหน้าสาขาวิชาค

หกรรม 
 นายเฉลิมพล   ชุ่มน้ าค้าง 

หัวหน้าสาขางานยานยนต ์
 

นางปรีญา  เรืองรัชนีกร 
หัวหน้าสาขางานบัญชี 

นายธวัช   เกิดศรีสุข 
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 

นางสาวชมัยพร ธีระวัฒน ์
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
 

นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน์ 
งานสื่อโสต ฯ 

นายไพรบรูณ์  โพธไิสย 
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ 

 

นายอนุสรณ์  แสงดาว 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

นายสราวุธ   ผอ่งสะอาด 
งานวิทยบรกิารฯ 

 

นายอนุสรณ์   แสงดาว 
หัวหน้าสาขางานเทคนิคพื้นฐาน 

 

นายพิพัฒน์  บุญฉิม 
งานวิจัยพัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ ์

นางสาวพัชริดา   ตันฮก 

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

นายธวัช   เกิดศรีสุข 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

นายพิสิษฐ์   ใจอารีย ์
งานครูที่ปรึกษา 

นายปาฏิหารย์  เทวารุทธ 
งานโครงการพิเศษ 

นายพยุพล  จินดาพันธ์ 

งานอาคารสถานท่ี 

นางสาวขนิษฐา   คุ้มมา 
งานหลักสูตร ฯ 

 

นายวรวุฒิ   สืบสมาน 

งานประชาสัมพันธ์ 

นายนรเศรษฐ์   ศินิไปร ์
หัวหน้าวัดผลและประเมินผล 

 

นายณัชพล   ฉลูทอง 
ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
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ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

 
อัตราก าลัง   
 
อัตราก าลังของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา    มีบุคลากรทั้งสิ้น  55  คน 

ก. ข้าราชการ 
1. ผู้บริหาร 
2. ข้าราชการครู 
3. ข้าราชการพลเรือน 

         13 คน 
           2 คน 
            11 คน 
  0 คน 

ข. ลูกจ้างประจ า 
1. ท าหน้าที่สอน 
2. ทั่วไป / สนับสนุน 

                   0 คน 
           0 คน 
    0 คน 

ค. พนักงานราชการ 
1. ท าหน้าที่สอน 
2. ทั่วไป / สนับสนุน 

                  11 คน 
            11 คน 
    0 คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 
1. ท าหน้าที่สอน 
2. ทั่วไป / สนับสนุน 

                  31 คน 
              7 คน 
            24 คน 

 

ที่มา  :  ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ  วันที่  15  ธันวาคม  2559   
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ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  55      คน 
 
ก. ครูผู้สอน  ครู/ผู้บริหาร    ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน          รวม 
 - ต่ ากว่า ม.6 

 
2 คน 

 
8 คน 10 คน 

 - ปวช./ม.6 
 

- คน 
 

2 คน  2 คน 
 - ปวส./อนุปริญญาตรี 

 
- คน 

 
4 คน  4 คน 

 - ปริญญาตรี 
  

18 คน 
 

11 คน 29 คน 
 - ปริญญาโท 

  
10 คน 

 
- คน 10 คน 

 - ปริญญาเอก 
  

- คน 
 

- คน - คน 

  
รวม 30 คน รวม 25 คน 55 คน 

           ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  42  คน 
 

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน       รวม 

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 
  

11 คน 
 

- คน 11 คน 
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน 

 
- คน 

 
- คน - คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 
 

6 คน 
 

23 คน 29 คน 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 

 
- คน 

 
- คน - คน 

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 
  

1 คน 
 

1 คน 2 คน 

  
รวม 18 คน รวม 24 คน 42 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
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พนักงานราชการ  รวม   11  คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1.  นางจรวย    วิหกเหิน ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หัวหน้างานกิจกรรม ฯ 
2.  นางนิศากร    จิตต์รุ่งเรือง ปริญญาโท ศิลปะประดิษฐ์ หัวหน้างานพัสดุ 
3.  นายปฏิหาริย์ เทวารุทธ ปริญญาตรี ฝึกฝึมือ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

4.  นายวรวุฒิ   สืบสมาน ปริญญาโท โทรคมนาคมเบื้องต้น หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์

5.  นายพยุพล   จินดาพันธ์ ปริญญาตรี งานเครื่องยนต์ดีเซล หัวหน้างานอาคารสถานที ่

6.  นายพิพัฒน์   บุญฉิม ปริญญาโท การติดตั้งสายไฟในอาคาร หัวหน้างานวิจัยฯ 
7.  นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานบุคลากร 
8.  นายนิรุตติ์   พัฒนศิโรจน์ ปริญญาตรี เขียนแบบไฟฟ้า หัวหน้างานสื่อฯ 
9.  นายสันทัต   ก๊กเฮง ปริญญาโท การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หัวหน้างานปกครอง 
10.  นางปรีญา  เรืองรัชนีกร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หัวหน้างานบัญชี 
11.  นายสิทธิชัย   สวัสด ี ปริญญาตรี อาคารขนม ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

ข้าราชการ  รวม   13  คน  (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ - สกุล  
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางยุพา  พุกสวัสดิ์ ปริญญาโท  ผู้อ านวยการ 
2. นายณัชพล  ฉลูทอง ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
3. นางสมหมาย     ยินดีภพ   ปริญญาตรี เสื้อกางเกงสมัยนิยม หัวหน้างานทะเบียน 
4. นางผุสดี  สุดขาว   ปริญญาตรี หน้าที่พลเมือง ผู้ช่วยงานสวัสดิการ 
5. นางสาวพัชริดา    ตันฮก  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
6. นายธวัช  เกิดศรีสุข  ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
7. นายเฉลิมพล   ชุ่มน้ าค้าง ปริญญาโท เครื่องยนต์เล็ก หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
8. นายอนุสรณ์   แสงดาว ปริญญาตรี เทคนิคการผลิต หัวหน้างานทวิภาคี 
9. นางสาวขนิษฐา คุ้มมา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
10. นายไพรบูรณ์  โพธิไสย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ 
11. นายนรเศรษฐ์ ศิริไปล์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวัดผลฯ 
12. ว่าที่ ร.ต.เอกภพ บุญอุ้ม ปริญญาตรี งานเครื่องยนต์ หัวหน้างานแนะแนวฯ 
13. นางเวฬุรีย์  อุปถัมภ์ ปริญญาโท ไฟฟ้ากระแสตรง หัวหน้างานการเงิน 
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ลูกจ้างชั่วคราว   รวม    31   คน    (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

 ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสราวุธ     ผ่องสอาด ปริญญาตรี งานวัดละเอียดช่างยนต ์ หัวหน้างานปกครอง 
2.  นายพิสิษฐ์     ใจอารีย์ ปริญญาตรี การบ ารุงรักษารถยนต์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา- 
3.  นายอภิสิทธิ์    ก๊กลิ้ม ปริญญาตรี งานบริการคอมพิวเตอร ์ หัวหน้างานวิทยบริการ 
4.  นางรุ่งฤดี     บุญฤทธิ์ ปริญญาตรี ภาษาไทยพ้ืนฐาน หัวหน้างานสวัสดิการ ฯ 
5.  นางศิริรัตน์     สุววรรณวงศ์ ช านาญการ เสริมสวย ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 
6.  นางสาวมาลี    คงเจริญ ช านาญการ ตัดผมชาย ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 
7.  นายกีรติ  มาซอรี ปริญญาตรี ไฟฟ้ากระแสสลับ ผู้ช่วยงานกิจกรรม 
8.  นางสาววนิดา    เจริญสมสกุล ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานอาคาร / พัสดุ 
9.  นางสาวยุวดี    รัตนโยธิน ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 
10.  นางสาววนิดา   พิพบ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ 
11.  นางสาวอ้อยทิพย์    อินทโพธิ์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 
12.  นางสาวจันรพร    ใยสุ่น ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
13.  นางสาวพนัชกร    ค าสิงห์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 
14.  นางสาววนาร ี   ยิ้มเนียม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน/การเงิน 

15.  นางณิชา     เข็มจรูณย์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
16.  นางสาวเกษมสุดา   เอ่ียมทองค า ปวส. - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
17.  นางสาวพัชรินทร์    สืบสงวนวงศ์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 
18.  นายสาโรช    นาคประเสริฐ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ 
19.  นางสาวอรวรรณ    จ านงค์รัสมี ปวส. - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

20.  นางสาวอรวรา    รัตนะ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
21.  นางสาวสุกัญญา    พลายวัน ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
22.  นางสาวกรนญา    เอ่ียมยิ้ม ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวัดผล ฯ 
23.  นายอนันนต์    คณะทอง ปวช. - นักการภารโรง 
24.  นายสุริยา     สุริฉาย ม.6 - นักการภารโรง 
25.  นางกาญดา    นพแก้ว ม.3 - นักการภารโรง 
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ลูกจ้างชั่วคราว  รวม   31  คน    (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) (ต่อ) 
 

 ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
26.  นายกิตติศักดิ์    เพชรน้อย ป.6 - นักการภารโรง 
27.  นางจันทร์เพ็ญ    ระลึก ป.6 - นักการภารโรง 
28.  นายสวาส     สีสัน ป.4 - นักการภารโรง 
29.  นายอ่อน     บึงโบก ต่ ากว่า  ป.4 - นักการภารโรง 
30.  นายทิวา     ไชยเลิศ ป.4 - พนักงานขับรถ 
31   นายพงษพันธ์   สิทธิเศรษฐ ต่ ากว่า  ป.4 - พนักงานขับรถ 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2559   
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  รวมทั้งสิ้น      878  คน                    หน่วย : คน 
 

ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
รวม

ทั้งสิ้น 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีที่ 1 ปีท่ี 2 รวม 

 
รวมทั้งสิ้น 207 300 371 878 34 22 56       934 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                      
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  74 103 134 311             311 
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  (ทวิภาคี)          2  2        2 
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง   70 99 115 284             284 
-  สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์   27 26 42 95             95 
 - สาขาวิชา/งาน ติดตั้งไฟฟ้า          16 20 36       36 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม .                   
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี                     
 - สาขาวิชา/งาน การขาย / การตลาด                     
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ปกติ) 36 72 80 188             188 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ         18   18       18 
 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทั้งปีการศึกษา(2559) รวมท้ังสิ้น  2,947 คน 

       2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2,827 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น   - คน 2.3 หลักสตูร ปชด.  - คน 
    2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 120 คน 2.4 หลักสตูระยะสั้น ตชด.  - คน 2.4 หลักสตูรอื่น ๆ  - คน 
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2560  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น    859   คน                หน่วย : คน 
  ภาคเรียนที่ 1/2560   

ประเภทวิชา/สาขา 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

รวม
ทั้งสิ้น 

  ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 
ปี่ท่ี 
3 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 300 198 277 775 60 24 84       859 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  120 73 105 298             298 
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง   100 69 78 247             247 
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์   40 22 27 89             89 
 - สาขาวิชา/งาน ช่างเชื่อม                         
 - สาขาวิชา/งาน ติดตั้งไฟฟ้า           30 12 42       42 
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต์           10   10       10 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                       
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี                       
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   40 34 67 141             141 
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ         20 12 32       32 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทั้งปีการศึกษา(2560) รวมท้ังสิ้น  3,200 คน 
   

    2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3,000 คน 2.3 หลักสตูรเกษตรฯระยะสั้น - คน 2.3 หลักสตูร ปชด. - คน 

    2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 200 คน 2.4 หลักสตูระยะสั้น ตชด. - คน 2.4 หลักสตูอื่น ๆ - คน 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 
 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ประมาณการราชรับ รายจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2560 
 สรุปหน้างบรายจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ปฏิทินปฏิบัติราชการ / การด าเนินงานตามโครงการ 
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ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  แผนงาน/งบรายจ่าย  

 ผลการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2559 ผลผลิต/โครงการ  

 รวมท้ังสิ้น  
 เป็นเงิน  

  

 ผลผลิต   โครงการ  

 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  
 ส่ิง 

ประดิษฐ์
หุ่นยนต ์ 

 วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้  

 รวม  

โค
รง

กา
รย

กร
ะด

ับคุ
ณภ

าพ
 

กา
รจ

ดัก
าร

อา
ชวี

ศึก
ษา

ระ
บบ

ทว
ิภา

ค ี
 

โค
รง

กา
รศ

ูนย
์ซ่อ

มส
ร้า

งเพ
ื่อ

ชุม
ชน

 F
ix 

It 
Ce

nt
er

  

โค
รง

กา
รล

ดปั
ญห

าก
าร

ออ
ก

กล
าง

คัน
  

สน
ับส

นุน
กา
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ึกษ

าไ
ม่เ

สยี
ค่า

ใช
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ย 
 1

5 
 ปี

  

โค
รง

กา
รอ

าช
ีวส

ูงว
ยัเ

พือ่
สต

รี
ผู้ต

้อง
ขัง

 อ
ปท

.  

โค
รง

กา
รส

่งเส
ริม

กา
ร

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
ใน

กลุ่
ม

ผู้เ
รยี

นอ
าช

ีวศ
กึษ

า  

จัด
ศูน

ย์ฝ
ึกอ

บร
มอ

าช
ีพใ

น
สถ

าน
ศกึ

ษา
อา

ชีว
ศกึ

ษา
เพ

ือ่
พัฒ

นา
ปร

ะช
าช

น 
  รวม

ทั้งสิ้น  

    1,236,000  800,500  4,992,790  153,000   - 7,182,290  20,000  1,605,000  70,000  8,951,110   34,000      80,000   176,000  10,936,110    18,118,400  
  1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - งบบุคลากร       2,874,290       2,874,290                  2,874,290  
  - งบด าเนินงาน  1 ,236,000  800,500  2,118,500      4,155,000                  4,155,000  
  - งบลงทุน                                
  - งบเงินอุดหนุน                                
  - งบรายจ่ายอื่น  

     
 20,000  1,605,000  70,000  

 
34,000     80,000  176,000  1,985,000   1,985,000  

  2.  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - งบบุคลากร                                 
  - งบด าเนินงาน                                
  - งบลงทุน                                
  - งบเงินอุดหนุน         53,000     153,000                   153,000  
  - งบรายจ่ายอื่น                                
 3.  แผนงานสนับสนุนการศึกษาขัน้พื้นฐาน  15  ป ี 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - งบบุคลากร                                 
  - งบด าเนินงาน                                
  - งบลงทุน                    

 
          

  - งบเงินอุดหนุน  
         

8,951,110  
   

8,951,110     8,951,110  
  - งบรายจ่ายอื่น                                
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ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

       
1. ประมาณการรายรับ     19,430,631.63 บาท 
 ก. เงินรายได้สถานศึกษา ยกมา 

  
1,795,366.63 บาท 

 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (ณ 30 ก.ย. 2559) 

  
1,195,366.63 บาท 

 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 

  
600,000.00 บาท 

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

17,635,265.00 บาท 

 
งบบุคลากร  

  
2,819,940.00 บาท 

 
งบด าเนินงาน 

  
3,856,000.00 บาท 

 
งบลงทุน 

  
2,280,000.00 บาท 

 
งบเงินอุดหนุน 

  
7,628,125.00 บาท 

 
งบรายจ่ายอื่น 

  
1,051,200.00 บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย     17,635,265.00 บาท 

 
งบบุคลากร  

  
2,819,940.00 บาท 

 
 - เงินเดือน 

  
- บาท 

 
 - ค่าจ้างประจ า 

  
- บาท 

 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 
2,819,940.00 บาท 

 
งบด าเนินงาน 

  
3,856,000.00 บาท 

 
 -  ค่าตอบแทน 

  
1,698,360.00 บาท 

 
 -  ค่าใช้สอย 

  
745,640.00 บาท 

 
 -  ค่าวัสดุ 

  
812,000.00 บาท 

 
 -  ค่าสาธารณูปโภค 

  
600,000.00 บาท 

 
งบลงทุน   ค่าที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง 

 
2,280,000.00 บาท 

 
-  ก่อสร้างเขื่อนสระน้ าลูกใหญ่ 

 
1,500,000.00 บาท 

 
-  โปรเจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์  

 
500,000.00 บาท 

 -  ล าโพง PA พร้อมอุปกรณ์   280,000.00 บาท 

 
งบเงินอุดหนุน 

  
7,628,125.00 บาท 

 
 -  อุดหนุนหนังสือเรียน 

  
1,865,000.00 บาท 

 
 -  อุปกรณ์การเรียน 

  
428,950.00 บาท 
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ต่อ) 

 

 

 
 -  เครื่องแบบนักเรียน 

  
888,300.00 บาท 

 
 -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
885,875.00 บาท 

 
 -  จัดการเรียนการสอน 

  
3,560,000.00 บาท 

 
งบรายจ่ายอ่ืน 

  
1,051,500.00 บาท 

 
 -  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000.00 บาท 

 
 -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

 
60,000.00 บาท 

 
 -  โครงการอาชีวะสูงวัย  อาชีพเพ่ือสตรีผู้ต้องขัง  อปท. 

 
34,000.00 บาท 

 
 -  โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 80,000.00 บาท 

 
-  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 

 
400,000.00 บาท 

 
-  โครงการจัดหาบุคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

 
117,600.00 บาท 

 -  โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษา 117,600.00 บาท  

 
 - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชน 150,000.00 บาท 

 เงินส ารองเพื่อด าเนินงานตามนโยบาย 1,795,366.63 บาท 
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โครงการที่.........1............ 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไพรบูรณ์  โพธิไสย 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
        ข้อ 4  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากลฯ 
3.2  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          - 
3.3  สนองยุทธศาตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ข้อ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.4  การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ   
        ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการศึกษา   
3.5  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มาตรฐานที่ 3 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
      ตัวบ่งชี้ที่32  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการ

มีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ก าหนดนโยบายการพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพ  ความรู้  และ
ความสามารถ  ทักษะ  การประดิษฐ์คิดค้น  ในสาขาวิชาชีพ  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้น าประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทันต่อเทคโนโลยี 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรยีนนักศึกษาได้รับการฝึกฝนความช านาญด้านวิชาชีพ 
 5.2  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 5.3  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

   นักเรียนนักศึกษาในระดับ  ปวช.1-3เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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โครงการที่.........2............ 

โครงการ  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไพรบูรณ์  โพธิไสย 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
        ข้อ 4  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากลฯ 
3.2  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          - 
3.3  สนองยุทธศาตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ข้อ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.4  การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ   
        ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการศึกษา   
3.5  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มาตรฐานที่ 3 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
       ตัวบ่งชี้ที่32  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการ

มีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันมีการจัดท ามาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันตามหลักการแนวทางของกรมอาชีวศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ในด้านความ
พร้อม   ใช้งาน ความปลอดภัย ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการ       จัดการศึกษาต่อไป  
 

5.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย ทันสมัย เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ 

เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร ภายในสถานศึกษา 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย ทันสมัยรองรับ      
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  จ านวน  2  ห้อง 
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โครงการที่..........3........... 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการเรียนการสอน สาขาวิชาสามัญ (ภาษาไทย) 
 
1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรุ่งฤดี  บุญฤทธิ์  วิชาภาษาไทย  สาขาวิชาสามัญ ฝ่ายวิชาการ 
 

2  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
               โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายของ สอศ. คือ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
 ดังนั้นการศึกษาวิชาภาษาไทย จึงเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญมากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และยังเล็งเห็นความส าคัญในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ในด้านการ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับสาขาวิชาสามัญ 
 5.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับสาขาวิชาสามัญ 
 5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัน และความเป็นมาของวันส าคัญต่างๆ 
 5.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและระลึกถึงวันส าคัญของไทย 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  กิจกรรมวันภาษาไทย,กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมวันรักการอ่าน 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินงานเสนอการอนุมัติ  
 7.3  ประชุมมอบหมายงาน 
 7.4  ด าเนินตามโครงการ 
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          โครงการที่........4........... 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา  คุ้มมา    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ      
 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
        กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.2  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในยุคปัจจุบันต้องก้าวทันเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะเป็นภาษาที่ใช้
สื่อสารทั่วโลกและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ก็ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น  นักเรียนจะเก่งด้าน
ภาษาอังกฤษได้ก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกอย่างต่อเนื่อง และในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยต้องรับมือกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ทุกชาติทุกภาษาในสมาคมอาเซียน ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถ
ติดต่อสื่อสารภาษา การศึกษา และเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนบุคลากรและแรงงานด้วยมาตรฐาน
เดียวกันทุกประเทศ ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 
ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อม ๆ กัน  
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมอบรม 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ระดับชั้นปวช. 3 ทุกสาขางาน จ านวน 80 คน 
ได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
  6.1.2  นักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ระดับชั้นปวช. 3 ทุกสาขางาน จ านวน 80 คน 
ได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
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โครงการที่..........5........ 

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

1.  ผู้บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาช่างยนต์    ฝ่ายวิชาการ 

 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 

3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ  3  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  
3.2  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ข้อ  2   ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3.3  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ข้อ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม วิชาชีพให้มีคุณธรรม  
   กลยุทธ์ข้อ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน  

 3.4  สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งการบาดเจ็บทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจประมาณค่าได้ รถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นพาหนะที่นิยมส าหรับ  
นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ใช้ในการเดินทางมายังสถานศึกษา และมักจะประสบอุบัติเหตุเพราะไม่เคารพ
กฎจราจร การขับขี่ไม่ถูกวิธี ไม่มีทักษะในการขับข่ี หรือแม้แต่การขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต 
 แผนกช่างยนต์ จึงเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย
สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้ใช้รถใช้ถนนให้อย่างถูกต้อง 
 2.  เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัย
จราจร 
      ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
 3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนรวมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เยาวชน 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  1.  มีนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมในโครงการไม่น้อยกว่า  50  คน 
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โครงการที่.............6........ 
 

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 
 
1.  ผู้บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   แผนกวิชาช่างยนต์  ฝ่ายวิชาการ 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ  1   การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และ
    ความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม  
 3.2  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ข้อ   2   ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3.3  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 3.4  สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขางานยานยนต์เป็นภาคปฏิบัติ  ดังนั้นทางแผนกวิชาชีพช่าง
ยนต์  จึงเห็นความส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรง
เกี่ยวกับ วิชาชีพช่างยนต์มาบรรยาย เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพแก่
นักศึกษา เพ่ือให้ได้ ประโยชน์ใน การประกอบอาชีพต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ได้ความรู้ต่าง ๆ ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา  
 2. เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากผู้ที่มีคุณวุฒิมาบรรยายให้ฟัง 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  มีนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมในโครงการไม่น้อยกว่า  50  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรยีน นักศึกษา มีความเข้าใจในอบรมวิชาชีพช่างยนต์โดยตรง 
  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ ตุลาคม     
 7.2  ประชุมมอบหมายงาน พฤศจิกายน    
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โครงการที.่........7....... 

โครงการอบรมส่งเสริมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
 

1.  ผู้รับผิดชอบ   แผนกไฟฟ้า ฝ่ายวิชาการ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
2.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2.2  นโยบาย  สอศ.   
 ข้อที่  10  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การเงินและบุคลากร 
2.3  ยุทธศาสตร์ 

ข้อที่  1  เรื่อง  เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
2.4  ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่  3  เรื่อง  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
2.5  ประกันคุณภาพภายนอกที่  2  ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ข้อก าหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล่งการเรียนรู้ 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันอาชีพช่างไฟฟ้า  เป็นอาชีพที่มีผู้ให้ความสนใจในการเลือกเพ่ือประกอบเป็นอาชีพในการด ารงชีวิต 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นผลิต
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานสายวิชาชีพ  ในการนี้แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้เรียนในแผนกไฟฟ้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ได้มีความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณ
จากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างไฟฟ้า จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้กับ
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้กับนักเรียน แผนกช่างไฟฟ้า
  
          5.2  เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้เรียนแผนกช่างไฟฟ้าเมื่อออกฝึกปฏิบัติงานจริง                        
          5.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างานสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า            
              

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
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โครงการที่.....8........ 

โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนกไฟฟ้า 
 

1.  ผู้รับผิดชอบ   แผนกไฟฟ้า   ฝ่ายวิชาการ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
2.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2.2  นโยบาย  สอศ.   
 ข้อที่  10  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การเงินและบุคลากร 
2.3  ยุทธศาสตร์ 

ข้อที่  1  เรื่อง  เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
2.4  ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่  3  เรื่อง  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
2.5  ประกันคุณภาพภายนอกที่  2  ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ข้อก าหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล่งการเรียนรู้ 

 

4.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้ส ารวจสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
ภายในแผนก พบว่า บรรยากาศในห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  อากาศร้อน และ
อุปกรณ์ วัสดุฝึกต่าง ๆ ไม่มีที่จัดเก็บที่เป็นสัดส่วน  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียนของแผนก
ช่างไฟฟ้า เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนของนักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ 
วัสดุฝึกต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบตามหลักการ 5 ส. มีการติดตั้งพัดลมเพ่ือระบายความร้อน  แผนกช่างไฟฟ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่า หากมีการพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยสารพัด
ช่างฉะเชิงเทราให้ดีข้ึนได ้
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน และห้องพักครูให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
          5.2  เพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือ และวัสดุฝึกต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน 
          5.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการเรียนการสอน                        
                    

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  แผนกมีตู้เหล็ก ประตู 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ ไว้จัดเก็บอุปกรณ์  และพัดลมโคจร 5 ตัว  
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โครงการที่.....9........ 

โครงการเปิดบ้านพี่พบน้อง OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.1  ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาสายสามัญ  ระดับชั้น  ม.3  และ ม.

6  ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสายวิชาชีพ  ตลอดจนคณะครู – อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้
แนวทางการศึกษาต่อ หลักสูตรที่เปิดสอน อีกทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาต่อสายวิชาชีพ ดังนั้น  จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของ  สอศ. คือเพ่ิมปริมาณของผู้เรียนในสายอาชีพ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี และระบบปกติ 
5.2 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาแก่นักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
5.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จัก 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 คณะครู – อาจารย์ ผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาต่อของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จ านวน 157 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และผู้สนใจได้รับข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เขียนโครงการเดือน  กรกฎาคม 2560 
          7.2  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   เดือน  กรกฎาคม  2560 
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โครงการที........10....... 

โครงการ  จัดซื้อใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน   
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 ข้อ  3  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้มีการจัดการท าใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียน  นักศึกษา ที่จบหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  จากเหตุผลดังกล่าว          
งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  จึงมีความจ าเป็นขอจัดซื้อใบประกาศนียบัตรเพ่ือใช้ในงานห้องทะเบียน 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบัตรที่เพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดปีการศึกษา 2559 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ปวช. จ านวน   500  ใบ 
  6.1.2  มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น ปวช. จ านวน   1,000   ใบ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ผู้จบการศึกษาทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ ได้เปิดการจัด 
เรียนการสอน  
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  7.2  ประชุมมอบหมายงาน 
  7.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

8  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่  ค่าใบประกาศนียบัตร 
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โครงการที.่.......11....... 

โครงการ  จัดซื้อกล่องใส่เอกสารแบบมีล้อ 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน   
 

2  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 ข้อ  3  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้มีการจัดการท าข้อมูลเกี่ยวกับ             
งานในฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีการจัดท ารูปแบบของเอกสารต่าง ๆ  ให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์     มีความรวดเร็ว  การเก็บเอกสารอย่างมิดชิดและสะดวกต่อการค้นหาเอกสาร จากเหตุผลดังกล่าวงาน
ทะเบียน              ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงมีความจ าเป็นขอจัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อใช้ในงานห้องทะเบียน 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้มีกล่องใส่เอกสารเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา  2560 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีกล่องใส่เอกสารตามจ านวนที่รายงานขอซื้อขอจ้างของงานทะเบียนในปีงบประมาณ 
2560 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีกล่องใส่เอกสารเพียงพอต่อการด าเนินงานและสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก 
   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  7.2  ประชุมมอบหมายงาน 
  7.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

8  งบประมาณ/ทรพัยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ ค่ากล่องใส่เอกสารแบบมีล้อ 
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โครงการที่........12........ 

โครงการจัดท าป้าย 
 

1  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์ 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์   ข้อ  2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 มาตรการ ข้อ  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
   ข้อ  11  ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินการจัดการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  บุคคลทั่วไป  ได้รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ นั้น ต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ ใน
การประชาสัมพันธ์  เช่น  ป้าย  เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 
กิจกรรม   ผลงานที่ได้รับ  ผลงานทางด้านวิชาการ  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน
ส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นใช้ในการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  รวมทั้งวันส าคัญต่าง ๆ 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ได้ป้ายประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานและบุคลากรทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรต่าง ๆ และความ
เคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯ  
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 2. ประชุมมอบหมายงาน 
 3. ด าเนินงานตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่...13......   

โครงการซ่อมแซมยานพาหนะและต่อประกันรถยนต์   

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 เชื่อมโยงกับ  10  นโยบายเร่งด่วน  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  
2558    ในข้อที่  9  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  มียานพาหนะที่ใช้ภายในวิทยาลัย ฯ จ านวน  4  คัน  และ มี
อายุการใช้งานมานาน  ท าให้ยานพาหนะเกิดความเสื่อมโทรมและต้องได้รับการบ ารุงรักษา  เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยกับบุคลากร  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย ฯ และสามารถที่จะใช้งานได้นานขึ้น 

5  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อปรับปรุงรถตู้  จ านวน  2  คัน  ให้มีประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น 
 5.2  เพื่อปรับปรุงรถ  4  ประตู  จ านวน  1  คัน  ให้มีประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น 
 5.3  เพื่อปรับปรุงรถ  6  ล้อ  จ านวน  1  คัน  ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัย 
       มากยิ่งขึ้น 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  รถตู้  จ านวน  2  คัน   
  6.1.2  รถ  4  ประตู  จ านวน  1 คัน 
  6.1.3  รถ  6  ล้อ  จ านวน  1  คัน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัย ฯ มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
  6.2.2  เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์วิทยาลัย ฯ  
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โครงการที่.....14...... 
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 
1.  ผู้บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
 3.1  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ ข้อ 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ส ารวจสิ่งที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไขและสิ่งก่อสร้าง
ขึ้นใหม่เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอน ท าให้อาคารและห้องเรียน พร้อมทั้งสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ รวมถึงภูมิทัศน์ที่ต้องปรับปรุงให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
 ดังนั้นงานอาคารสถานที่จึงได้จัดโครงการในการปรับปรุงซ่อมแซม และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
บริการ 
นักเรียนนักศึกษา ที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน อย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะให้บริการกับบุคคลภายนอกต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและผู้เรียนให้เกิดความม่ันใจ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการเรียนการสอน 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ  และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เรียน 
 5.4 เพ่ือมีห้องเรียน ห้องประชุม ที่สมบูรณ์ น่าเรียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ได้ด าเนินการกั้นห้องและติดตาข่ายกันนก อาคารวิทยบริการ 1 หลัง  และถังดับเพลงจ านวน 30 
ถัง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  มีอาคารห้องเรียน  และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้  มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่     
มีวัสดุ  อุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอ  เพ่ือรองรับนักเรียนนักศึกษาทั้ง 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ ตุลาคม     
 7.2  ประชุมมอบหมายงาน พฤศจิกายน    
 7.3  ด าเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน 2559 - สิงหาคม 2560 
 7.4  สรุปผลการด าเนินงาน สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560  



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     62 
 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     63 
 

 

โครงการที่.....15...... 

โครงการ พัฒนาเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   งานปกครอง   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3. นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์  
 3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
  ข้อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 3.2 นโยบาย สอศ.     
  ข้อ 9 คุณธรรมน าวิชาชีพ  
 3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 
  ข้อที่11 เรื่อง พัฒนาสังคมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสื่อสัตย์ ต่อวิชาเอ้ืออาทรต่อ
สังคม 
 3.4 ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่  3 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 16   เรื่อง กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 3.5 ประกันคุณภาพภายนอกมาตรฐานที่ 3   เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อก าหนดที่ 3 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 31 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานปกครองได้ส ารวจพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการมาเรียนสาย การแต่งกายผิด
ระเบียบ การกระท าผิดกฎระเบียบต่างๆ ดังนั้นวิทยาลัยสรพัดช่างฉะเชิงเทรา จึงได้จั ดคณะครู อาจารย์ปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวัน เพ่ือตรวจระเบียบการแต่งกาย การตรงต่อเวลา  และพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน ที่มาเรียน
ในช่วงเช้าและภายในวิทยาลัยฯตลอดทั้งวัน วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยนักเรียนสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประจ าภาคปีการศึกษา 2560 ได้แก่ กิจกรรมเฝ้าระวังติดตามนักเรียน 
ตรวจสารเสพติด ป้องกันการก่อเหตุวิวาท และกลุ่มเสียง เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ด ี

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการตรงต่อเวลา 
 3 .เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
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โครงการที่....16..... 
โครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักกับ
บุคคลทั่วไป   ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ตามนโยบายการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสาย
สามัญ เป็น 40 : 60  

 ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ
แนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะชิงเทรา 

5.2  เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.3  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จัก 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่าง
ฉะเชิงเทรา จ านวนโดยประมาณ  25,678  คน โดยแบ่งตามรายละเอียดได้ดังนี้ 
  6.1.1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

  6.1.2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 (ฉะเชิงเทรา) 

6.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ได้รับข่าวสารข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น            
           

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 เสนอโครงการเพ่ือ ขออนุมัติ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  

7.2 เตรียมข้อมูลอุปกรณ์และสื่อที่จะใช้ในการแนะแนว  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 
7.3 ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อก าหนดวัน เวลาที่จะออกแนะแนว  เดือน สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ.

2559 
7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 
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โครงการที่......17...... 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา , การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ความเท่าเทียม เป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีจ านวนมากซึ่งพ้ืนฐานที่
นักเรียนนักศึกษาใหม่ มาจากสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิมแตกต่างกันเพราะฉะนั้น 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ฯ ได้เหมือนกัน รับรู้และ
เข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียน ด้วยการจัด
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและระบบการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทราบถึงของข่าย ของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาได้คุ้นเคย และเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อแผนกวิชาและบุคลากรในวิทยาลัย ฯ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ   

สวัสดิการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางการ

ปฏิบัติงาน กฎระเบียบและระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและ

ให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อแผนกวิชาและบุคลากรของแผนกท่ีเลือกเรียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

  6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 250 คน 
  6.1.2 ครูมีปรึกษาและเจ้าหน้าทีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรู้กฎระเบียบและการปฏิบัติตนในสถานศึกษามากข้ึน 
และผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้น 
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โครงการที่........18........ 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 เร่งทบทวนความปลอดภัยส าหรับสถาบันศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้านนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้ 12 ข้อ ในการพัฒนา

ศักยภาพ  บูรณาการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จะท าให้พบกับประสบการณ์ตรงและมีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษาเพ่ือที่จะได้น านักเรียน ในระดับ ปวช.1 – ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้ทราบแนวทางในการเรียนและแนวทางประกอบอาชีพ ในสาขาที่ตัวเองเรียนเพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการรู้ข่าวสาร สารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคต
ข้างหน้า 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มี หู ตา กว้างไกล รู้เหตุการณ์เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับ

ข้องกับการศึกษา 
5.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความคิด 

รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
5.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ร้อยละ 80 
 6.1.2 ครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

        6.2  เชิงคุณภาพ 
                    6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ครูและเจ้าหน้าที่เป็นคน หู ตา กว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ 
  6.2.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
และมีความสุข ผู้เรียนได้ตัดสินใจ ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกับหมู่คณะได้ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการ 
          7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 ประชุมวางแผน 
          7.4 ด าเนินการตามแผน 
          7.5 การประเมินผล / ติดตามผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
     จากงบประมาณ เงินอุดหนุน  5,000     บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าพาหนะ 
 8.2 ค่าอาหาร 
 8.3 ค่าเอกสารจัดท าสมุดบันทึกนักเรียน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1 นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส มีสติปัญหาเพิ่มข้ึนและมีความสุข เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
ได้ 
 9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความรู้ ความคิด รู้จักการ
แก้ปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 9.3 นักเรียนมีวิสัยทัศน์ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
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โครงการที่......19..... 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพ่ือการจูงใจ ให้ศึกษาในสาย อาชีพ 
เพ่ิมข้ึน 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้เปิดสอนหลายหลักสูตร หลายสาขา และมีนักเรียน นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วเป็นจ านวนมาก ซึ่งปีการศึกษา 2559 นี้ จะมีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพ่ิมขึ้นอีก
สถานศึกษา    จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีนี้ เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้ส าเร็จ การศึกษาไปแล้วได้น าความรู้ที่ได้สามารถเอาไปใช้
กับการด าเนินชีวิตหรือ  น าความรู้ที่ได้รับเพ่ือไปประกอบอาชีพได้ตรง และเป็นที่พ่ึงพอใจกับการได้จากการเรียน
การสอนในหลักสูตร 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เกิดความสามัคคี และผู้ส าเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษา 
5.2 เพ่ือผู้ส าเร็จการศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ จากการเรียนใน

หลักสูตรและการกลับไปท างาน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่จบทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 แล้วเลือกเรียนต่อ 
 6.1.2 ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่จบทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 แล้วเลือกไปประกอบอาชีพ 

        6.2  เชิงคุณภาพ 
                    6.2.1 ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่จบทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 แล้วเลือกเรียนต่อได้ทุกคน 
  6.2.2 ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่จบทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 แล้วเลือกไปประกอบอาชีพ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการ 
          7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3  ประชุมวางแผน 
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โครงการที่.......20..... 

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วม ในระบบการศึกษา เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและ

เหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษาความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์
ความรู้    ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
นักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว        

ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการท างาน เช่นการหางาน 
การรับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นการให้ข้อมูลต่าง ๆ 
ดังกล่าว เบื้องต้นที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกศึกษา การท างาน และปรับตัวเข้ากับงานอาชีพ
ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาให้ทราบข้อมูล เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัคร และการคัดเลือกเข้าท างานในสถานศึกษาและ

สถานประกอบการต่อไป 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ทุกคน  

        6.2  เชิงคุณภาพ 
                    6.2.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกมีความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพมากข้ึน 
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โครงการที่........22...... 

โครงการแนะแนวเคาะประตูบ้านสู่โลกอาชีพ  ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    
 1.1 สาขางานทุกสาขางาน, แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 1.2 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป และเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจทั่วไปที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสายวิชาชีพ 

ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท า โครงการ
เคาะประตูบ้านสู่โลกอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

5.2 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จัก 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาต่อที่ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
จ านวนโดยประมาณ 300 คน 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตามแผนรับ นักเรียน 
นักศึกษา 
        6.2  เชิงคุณภาพ 
                    6.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และประชาชนทั่วไป ได้รับข่าวสารข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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โครงการที่...........22.......... 
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
 

1  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียนทุกคนเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ในการที่ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส มีร่างกายพร้อมที่จะเรียน 
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีอุปสรรคในด้านร่างกาย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของผู้เรียน จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกายให้กับผู้เรียน 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถรักษาโรคที่ตรวจพบได้
ทันเวลา 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจ านวน 80 คนได้รับ
การตรวจสุขภาพ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ ท าให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 7.2 ประชุมมอบหมายงาน 
 7.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
 7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
 7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาตม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2560 
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โครงการที่..........23........... 
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

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

      โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอน สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่นักเรียนประสบ
อุบัติเหตุในวิทยาลัย เพ่ือก่อนที่จะน านักเรียนส่งสถานพยาบาล ด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
ได้ตระหนักและเห็นความจ าเป็นที่จะมีการเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
นักศึกษา 

 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไว้ส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรใน
วิทยาลัย 
  

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จ านวน 150 คนได้รับ
บริการยาและเวชภัณฑ์ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีสุขภาพร่างกายท่ีพร้อมจะ
เรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุได้ 
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ขั้นตอนการด าเนินงานเสนอการอนุมัติ  
 7.2  ประชุมมอบหมายงาน 
 7.3  ด าเนินตามโครงการ 
 7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
 7.6  ระยะเวลาเดือนตุลาคม พ.ศ.  2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 
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โครงการที่........24........ 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  ปีงบประมาณ  2560 
 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานครูที่ปรึกษา 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 10  นโยบายเร่งด่วน  ข้อที่  3  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพ่ือจูง
ใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคัน
ท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียนนักศึ กษาคนอ่ืน ๆ 
ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  ดังนั้น งานครู   ที่ปรึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ เพ่ือ
หาวิธีและแนวทางแก้ปัญหาในการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา  โดยอาศัยนวัตกรรมและ
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นหลักปฏิบัติงานในอนาคต 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของนักเรียน 
 5.2  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
 5.3  เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนนักศึกษา 
 5.4  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่อยากเรียนในระบบอาชีวศึกษา 
 5.5  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน  และมีการจบหลักสูตรของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
 5.6  เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาให้น้อยลง 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ลดจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคันลงได้ ร้อยละ 80 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด
ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีนักเรียนจบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  เดือนกันยายน  2559 
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   โครงการที่.......25......... 

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center) 

1. ชื่อบุลคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                              โครงการตามภาระงานประจ าปี 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
     3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     
   ข้อ  2  มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึง  โดยค านึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 3.2  นโยบาย  สอศ.      
  ข้อ  5  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวธิีสอบ 
  ข้อ  8  การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
 3.3  ยุทธศาสตร์ที่   
  1    เรื่อง  เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
  2    เรื่อง  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 
 3.4  ประกันคุณภาพภายใน   
    มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
 3.5  ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ 
         ตัวชี้วัดที่  51  จ านวนประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  และฝึกทักษะ
วิชาชีพ 
         ตัวชี้วัดที่  52  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม  โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 
 

     4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีใช้  
การดูแลรักษาและการพัฒนาช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  จึง
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) เพ่ือให้ค าแนะน า ให้ความรู้ บริการ   และยกระดับฝีมือ
ช่างชุมชน  รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชน  สร้างความเข้มแข็งการประกอบอาชีพ  และสร้าง
เครือข่ายช่างชุมชน  ร่วมกับสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอาชีพที่ยั่งยืน 
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5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  ให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้ให้รู้วิธีการใช้  การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถ
ซ่อมบ ารุง  เครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
 5.2  ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ 
 5.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  พัฒนาสุขอนามัย
พ้ืนฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
 5.4  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ   
และเครื่องมือด ารงชีวิตประจ าวัน 
 5.5  เพ่ิมประสบการณ์  และความเชื่อมั่น  ให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน 
 5.6  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถ                     
มีประสบการณ์  มีสรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 
 5.7  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น 
 5.8  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  หน่วย   ให้
ความรู้  ค าแนะน า  บริการ  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน   
ไม่น้อยกว่า  200  คน   มีช่างชุมชนประจ าศูนย์  ไม่น้อยกว่า  5  คน   บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้  จ านวนไม่
น้อยกว่า  20  รายการ   พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  จ านวน  2  รายการ   จ านวนผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า  500  
คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ   ลดรายจ่ายเพ่ิมพูนรายได้ให้กับประชาชน   ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น  นักเรียน  
นักศึกษา  ได้รับประสบการณ์จริง  และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแล  บ ารุงรักษา  เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันในครัวเรือน  ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  ตุลาคม  2559 
 7.2  ประชุมมอบหมายงาน    กันยายน  2559 
 7.3  ด าเนินการตามโครงการ  กันยายน 2559 –  ตุลาคม  2560 
 7.4  สรุปผลการด าเนินงาน  ตุลาคม  2560 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 8.1  จากเงินงบประมาณ  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น    250,000  ได้แก่ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         9.1  นักเรียนนักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆการซ่อมและให้บริการประชาชน 
         9.2  ลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
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โครงการที่......28.... 
 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ และอยู่ค่ายพักแรมประดับแถบ3สีลูกเสือวิสามัญ  งบประมาณ 2560 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
  นโยบาย  สอศ.   ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 
 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งผู้ส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  จะต้องมีการเรียนรู้ครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้และวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นส่วนหนึ่งที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ได้จัดให้กับผู้เรียน  ดังนั้นทางวิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้จัดฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล และพิธีเข้าประดับ
แถบ 3 สี  ให้กับนักเรียนในโครงการความร่วมมือกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบ  
ความมีวินัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 (เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา) และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   
ได้มีการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ในวิชากิจกรรมลูกเสือที่ก าหนดไว้ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 (เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา) และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   
มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
  5.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 (เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา) และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มี
ความ 
เสียสละและรู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

6. เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 
6.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ในโครงการความร่วมมือกับ

เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ระดับ ปวช.ปีที่ 1 จ านวน  350  คน  ผ่าน
การฝึกอบรมเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจ ากองประดับแถบ  3  สี 
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โครงการที่.....26.... 
โครงการวันไหว้ครู   งบประมาณ 2560 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
     ข้อ  7  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา   
      ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการศึกษาอบรมแก่เยาวชน 
 นโยบาย  สอศ.   ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 

 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
“ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูมาจากค าว่า ครุ ( คะ-รุ) ที่

แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ ที่ส าคัญ  กว่า
นักศึกษาจะเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น “ครู” จะต้องทุมเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่า
พ่อแม่ผู้ให้ก าเนิด 

พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน  เป็น
พิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์จาก
ความส าคัญดังกล่าวทางวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจึงได้จัดพิธีวันไหว้ครู เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู
และวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ไหว้ครู 
 2. เพ่ือคงไว้ซึ่งประเพณีไทย 
 3. ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ 
 

6. เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 
6.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนทุกสาขางาน ทุกชั้นปีในวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราและนักเรียนตาม

โครงการความร่วมมือ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรากับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2560 

      6.1.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้ร่วมพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการไหว้ครูและ
ระลึกในพระคุณครู  มากยิ่งขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 2559 
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่ และประชุมคณะกรรมการ  มิ.ย. 2560 
7.3 ด าเนินงานตามโครงการ มิ.ย. 2560  
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โครงการที่......27..... 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด   งบประมาณ 2560 

 
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง” มีความสมานฉันท์ สันติวิธี  ประชาธิปไตย พัฒนาคน
     โดยใช้คุณธรรม ของกระบวนการเรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ 
     ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา 
     ข้อ  7  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา   
     ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการศึกษาอบรมแก่เยาวชน 
 นโยบาย  สอศ.   ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 
 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ให้การสนับสนุนสุขภาพ พลานามัยการกีฬา      
อันน าไปสู่ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ซึ่งเป็นน้ าใจนักกีฬาโดยการร่วมกิจกรรมกีฬากับวิทยาเขตต่างๆ 
ภายใน อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อันจะน ามาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน  บุคลากรตลอดจน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ยังรวมถึงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษาซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวั ดหรือ
หนว่ยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 2.  เพื่อเป็นการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่อไป 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันการอาชีวศึกษา  และ
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
 6.2  เชิงคุณภาพ  วิทยาลัยได้ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมท าการแข่งขันในประเภทต่าง ๆและนักเรียนเกิด
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 59 
 7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่ และประชุมคณะกรรมการ  พ.ค. – ก.ย. 60 
 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. – ก.ย. 60   
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โครงการที่......29..... 
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   งบประมาณ 2560 

 
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ    

    “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีความสมานฉันท์ สันติวิธี  ประชาธิปไตย 
    พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม ของกระบวนการเรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ 
    ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา 

   ข้อ  7  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา   
     ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการศึกษาอบรมแก่เยาวชน 

นโยบาย  สอศ.   ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (4) ว่าด้วยการ
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาจากหลักการที่กล่าว ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   ได้ตระหนักภาระ หน้าที่ เนื่องจากรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 11 ดี 11 เก่ง เพ่ือพัฒนาให้ได้ฝึก
ความเป็นผู้น า   เพ่ือสนับสนุนนโยบาย สอศ. และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ  2560 

5.   วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษาเกิดความส านึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสังคม 
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6. เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทร จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ 

2560  ได้อย่างน้อย  9 กิจกรรม   
6.2 เชิงคุณภาพ  กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่ 
7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 59 
7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่ และประชุมคณะกรรมการ  ต.ค 59 – ก.ย. 60 
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 59– ก.ย. 60 

- วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ,  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ,  สถานที่ตามความเหมาะสม 
7.4  สรุปผลโครงการเพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชา  ก.ย. 60 

 

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบประมาณ 2560 
เป็นเงินทั้งสิ้น  40,000 บาท  ดังนี้ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันปิยะมหาราช วันคล้ายวันพระราช
สมภพ ร.9วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรฯ วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันแม่
แห่งชาติ วันส าคัญอ่ืน ๆ  
     

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักศึกษาเกิดความส านึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 9.2  นักศึกษาเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 9.3  นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
 9.4  เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสังคม 
 

     10. ติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รูปเล่มรายงาน และสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ............................................. 
(นายณัชพล  ฉลูทอง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ลงชื่อ............................................. 
(นางจรวย   วิหกเหิน) 

ผู้เสนอโครงการ 

ผู้พิจารณาเห็นชอบ 
 

ลงชื่อ............................................. 
(นายณัชพล  ฉลูทอง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

อนุมัติ 
 

ลงชื่อ............................................. 
(นางยุพา   พุกสวัสดิ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
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โครงการที่.....30..... 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าศาสนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 2560 

 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
      พอเพียง” มีความสมานฉันท์ สันติวิธี  ประชาธิปไตย พัฒนา
คนโดยใช้      คุณธรรม ของกระบวนการเรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความ
ร่วมมือ ของสถาบัน     ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและ
สถานศึกษา 
 นโยบาย  สอศ. ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนกระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึง
เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างองค์
ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตที่
เกิดจากการฝึกหัดสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหนึ่ง คือเป็น
การบ่มเพราะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตส านึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดและหน่วยงานต่างๆ    ที่มีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่              ด้านประชาธิปไตย(Democracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
ไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก   ยาเสพติด (Drug-Free)    
 จากเหตุผลดังกล่าว  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ก าหนดจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าศาสนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประสานงานความ
ร่วมมือกับส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา   เพ่ือน านักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราในทุก
หลักสูตร  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ประจ าปีการศึกษา  2560 
 

5.   วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้  ความเข้าใจ
หลักธรรม     
และสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา   
เกิดคุณธรรมอันพึงประสงค์ ตรงตามคุณลักษณะคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีความเสียสละและรู้จักความสามัคคี 
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โครงการที่.....31..... 
โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา งบประมาณ 2560 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง” มีความสมานฉันท์ สันติวิธี  ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้
     คุณธรรมของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ ของสถาบัน
     ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
     ข้อ 7 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา   
     และกีฬาในการศึกษาอบรมแก่เยาวชน 
 นโยบาย  สอศ.   ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น ในระบบปกติ และความร่วมมือกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  โดยวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาความรู้ ด้าน
วิชาการ  การด าเนินชีวิต  อบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสมให้การออกไปศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน นักศึกษาในโครงการความร่วมมือกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
จ านวน 300 คน ที่ส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ          ในวิชาชีพที่ตนศึกษา และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนศึกษา  งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2559  

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อวิทยาลัยฯ และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

6. เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นทั้งในวิทยาลัย และ ในโครงการความร่วมมือกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา จ านวน  500  คน เข้าร่วมพิธี
มอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

6.2 เชิงคุณภาพ  ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งในวิทยาลัยและ ในโครงการความร่วมมือกับเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา จ านวน  500  คน เกิดความ
ภาคภูมิใจในโอกาสที่ส าเร็จการศึกษาและเกิดความรัก ความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. 59 
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โครงการที่.....32..... 
โครงการพัฒนาห้องท างาน / ส านักงานคณะกรรมการวิชาชีพองค์การนักศึกษา งบประมาณ 2560 

 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง” มีความสมานฉันท์ สันติวิธี  ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้
     คุณธรรมของกระบวนการเรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ ของสถาบัน
     ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา 
     ข้อ  7  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา   
     ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการศึกษาอบรมแก่เยาวชน 
 นโยบาย  สอศ.   ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ     
อีกทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน และ
บุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผล
สูงสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนงานที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการ
ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี   ซึ่งการด าเนินงานมีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย  ให้มี
สถานที่ส าหรับประชุม  หารือ  วางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์  จากเหตุผลดังกล่าว  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึง
เห็นควรให้มีการพัฒนาห้องท างาน ส านักงานของคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อ.ว.ท.) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการการด าเนินงาน อ.ว.ท. 
 2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
 3.  เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงห้องท างาน ส านักงานคณะกรรมการด าเนินงาน อ.ว.ท. 
6. เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  วิทยาลัยฯ มีห้องวัสดุส านักงานของคณะกรรมการด าเนินงาน อ.ว.ท.   
6.2 เชิงคุณภาพ  คณะกรรมการ อ.ว.ท. หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ท างานมีประสิทธิภาพใน

การมากยิ่งขึ้น   
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โครงการที่.....33..... 
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ครบรอบปีที่ 22  งบประมาณ 2560 

 
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  3  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง” มีความสมานฉันท์ สันติวิธี  ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้
     คุณธรรม ของกระบวนการเรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
     ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา 
     ข้อ  7  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา   
      ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการศึกษาอบรมแก่เยาวชน 
 นโยบาย  สอศ. ข้อ  9  คุณธรรมน าวิชาชีพ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2559 ครบรอบปีที่ 21 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของสถาบัน สร้างจิตส านึกให้รักและ
ผูกพันกับองค์กรและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่สถาบันจากเหตุผลดังกล่าว  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว  จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ครบรอบปีที่ 22 ในวันที่ 
30 พฤษภาคม  2560        ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
   

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รักและผูกพันกับองค์กร และสร้าง

ความสามัคคี ในหมู่คณะ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้  ความเข้าใจ

หลักธรรมและสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา   

เกิดคุณธรรมอันพึงประสงค์ ตรงตามคุณลักษณะคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
6. เป้าหมายและตัวชีวัดผลส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
จ านวน  100  คน  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

6.2  เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร มีความ
สามัคคี มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในตนเอง  มีความเสียสละ  และ
เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และสามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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โครงการที่......34...... 
โครงการซ่อมและพัฒนาระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1 นโยบายเร่งด่วน เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้ศึกษา
สายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 3.2 นโยบายทั่วไป การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.3 นโยบายเฉพาะ  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart  Thailand)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนทุกระดับมีความรู้สามารถ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Smart People : Information Literate)  มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Government) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษาจึง
ได้จัดท าโครงการระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน   
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานภายในสถานศึกษา 

5.2  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 5.4  เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในวิทยาลัย 
 5.5  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทุก
แผนก/งาน ผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     104 
 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     105 
 

 

โครงการที่......35......   
โครงการจัดท าเว็บไซต์และต่อสัญญาโดเมนเนม 

 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพเิศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 นโยบายแผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษา 

ข้อ    7   การน า ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
3.2  นโยบาย  สอศ. 

ข้อ   3  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
3.3  ยุทธศาสตร์ 

ข้อ  4  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3.4  ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 3.5 ประกันคุณภาพภายนอกท่ี  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart  Thailand)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนทุกระดับมีความรู้สามารถ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Smart People : Information Literate)  มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Government) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษาจึง
ได้จัดท าโครงการระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน   

5  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือรองรับการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานภายในสถานศึกษา 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     106 
 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     107 
 

 

โครงการที่....36..... 
โครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้(KM) สื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ 

 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1 นโยบายเร่งด่วน เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้ศึกษา
สายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 3.2 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.3 นโยบายเฉพาะ  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart  Thailand)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด
ภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนทุกระดับมีความรู้สามารถ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Smart People : Information Literate)  มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Government) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษาจึง
ได้จัดท าโครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้(KM)สื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ให้กับครูผู้สอนสถานศึกษา
ได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 

5  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
5.2 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

  5.3  ส่งเสริมให้บุคลากรครูในวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
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โครงการที.....37..... 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น แก่นักเรียนเตรียมอาชีวะ 

1  ผู้รับผิดชอบ    งานความร่วมมือ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษา 
  ข้อ    2   การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  
 3.2  นโยบาย  สอศ. 
  ข้อ   2   การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
 3.3  ยุทธศาสตร์ 
  ข้อ   1   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 3.4  ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่   8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 3.5 ประกันคุณภาพภายนอก 
  ตัวบ่งชี้ที่  17  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การฝึกอาชีพ ปัจจุบันมีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี ความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา 5 
ศักยภาพของพ้ืนที่ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก "รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพ่ือ
แข่งขันได้ในเวทีโลก"  และได้ก าหนดภารกิจจะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ที่มั่นคง โดยก าหนดหลักการในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าไว้ว่า ต้องเป็นการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ใน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพและการมีงานท าอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกันสามารถสร้างรายได้ที่ม่ันคง 
 งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรม
อาชีพให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
สามารถสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้ 
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โครงการที่.....38..... 
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาและลงนามความร่วมมือ 

 
1  ผู้รับผิดชอบ    งานความร่วมมือ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 นโยบายเร่งด่วน  ข้อ 3  เร่งสร้างค่านิยมในอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้
ศึกษาสายอาชีพ 
 นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ ในการเรียนการสอน การส่งเสริมอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ  สอดคล้องกับความต้องการ จึงต้อง
ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตร การระดมทรัพยากรในการอาชีวศึกษาและลงนามความร่วมมือ
เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพื่อให้การเรียนการสอนตรงตามตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน การส่งเสริมอาชีพ ทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า  3  สถานประกอบการ และ
โรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน 
  6.2  เชิงคุณภาพ การเรียนการสอน  การส่งเสริมอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เขียนโครงการ เดือน  ตุลาคม 2559 
 7.2  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  เดือน  ตุลาคม 2559 
 7.3  ด าเนินการตามโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 
 7.4  สรุปผลการด าเนินงาน  เดือน  กันยายน  2560 
 7.5  สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 

8  งบประมาณที่ใช้ 
 จากงบประมาณ    เงินอุดหนุน  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่  กระดาษ ขอบทอง  
กรอบประกาศนียบัตร  ของที่ระลึก  ค่าอาหารกลางวัน ,อาหารว่าง ส าหรับผู้ประกอบการที่มาลงนามความ
ร่วมมือ 
9  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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โครงการที่...39... 
โครงการพัฒนาการด าเนินงานคุณภาพภายใน 

 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ    3    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
3.2  นโยบาย  สอศ.  ข้อ    8    การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
3.3  ยุทธศาสตร์  ข้อ    3    ประกันคุณภาพ  และการมีงานท า 
3.4  ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
      ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้

เกิดคุณภาพและได้มีการจัดท าการประเมินตนเอง  (SAR)  ในแต่ละสาขางาน   โดยได้น าระบบการประกัน
คุณภาพมาใช้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  มาใช้ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราได้ก าหนดให้มีมาตรฐานของ
วิทยาลัยจ านวน  8  มาตรฐาน    และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือรองรับการประเมินจากส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  ต่อไป 

 

5  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 5.2  เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
 5.3  เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 5.4  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุกเรื่อง 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ ครู –นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  จัดท าแฟ้มประกันคุณภาพภายใน  
บุคลากรทุกระดับได้รับการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งน าไปสู่การรับรองและ
ประเมินคุณภาพ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     114 
 

 

 



  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     115 
 

 

โครงการที่...40... 
โครงการเทศกาลชิมเค้กและของขวัญปีใหม่ 

 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และการประกอบธุรกิจ 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบาย  สอศ.   ข้อ    1    การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
3.2  ยุทธศาสตร์  ข้อ   10   สร้างเสริมเติมปัญญา  และพัฒนาอาชีพ 
3.3  ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่   8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเทศกาลปีใหม่  และเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนให้
มีการพัฒนาทั้งประสมการณ์การท างานจริง  การฝึกฝนทักษะการท าเบเกอรี่  เพ่ือให้เกิดความช านาญมีรายได้มี
อาชีพที่ประกอบอาชีพได้จริง 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน  ผลผลิต  จากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 5.2  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลปีใหม่ 
 5.3  เพื่อสร้างรายได้ให้สถานศึกษา 
 

6  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

มีเค้ก  คุกก้ีส าหรับเพ่ือใช้ในการอวยพรผู้ใหญ่ในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ   จ านวน  15 แห่ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพส าหรับอวยพรผู้ใหญ่ในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ   
 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  เดือน  ตุลาคม  2559 
7.2  ประชุมมอบหมายงาน  เดือน  มกราคม  2560 
7.3  ด าเนินการตามโครงการ  ระว่างเดือน  มกราคม  ถึง  เดือนสิหาคม  2560 
7.4  สรุปผลการด าเนินงาน  เดือน  สิงหาคม  2560 
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โครงการที่...41... 
โครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2560 

 

1  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
       ข้อ 4  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากลฯ 
3.2  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร 
3.3  สนองยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ข้อ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.4  การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ   
       ตวับ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการศึกษา   
3.5  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มาตรฐานที่ 3 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 32  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี

ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

4  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ปฏิบัติงานภายใต้
ยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา  โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาก าลังคนระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีงบประมาณ  เพื่อให้
การด าเนิน งานเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดภายใต้
การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ  ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ เพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของของวิทยาลัย ฯ  ร่วมกัน 
 

5  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในด้านบุคลากร  ด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านบริหารจัดการ
และงบประมาณจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ของวิทยาลัย ฯ 
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โครงการที่...42... 
 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามีบุคลากรที่ท าหน้าที่สายการสอน จ านวน  25 คน แต่
ครูผู้สอนทุกท่านมีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก และยังคงมีภาระงานที่
นอกเหนือจากหน้าที่การสอน ตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ท าให้มีเวลา ในการ
เตรียมการสอนน้อยลง อีกทั้งยังคงมีบุคลากรสายสนับสนุนการ ที่ยังเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการช่วย
ลดภาระของครูผู้สอนลงได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ฉะเชิงเทรา ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงเห็นสมควรที่จะจัดท าโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครู
ให้นักเรียน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ขออัตราก าลังบุคลากรสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีอัตราก าลังบุคลากรสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานแทนครูประจ าได ้
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน 
7.2 จัดท าโครงการขออนุมัติ 
7.3 จัดเตรียมนักเรียน นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ 
7.4 ด าเนินโครงการ 
7.5 ประเมินผลสรุปและรายงานผล 
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โครงการที่...43... 
 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรามีบุคลากรที่ท าหน้าที่ครูผู้สอนทั้งสิ้น  29  คน  แต่ละท่าน
มีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก และยังคงต้องมีงานในหน้าที่พิเศษที่ต้อง
ด าเนินการ  ท าให้ในบางครั้งมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร  และส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงเห็นสมควรที่จะจัดท าโครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ขออัตราก าลังบุคลากรครู ท าหน้าที่สอน จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีอัตราก าลังบุคลากรครูท าหน้าที่สอน จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรครสูามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน 
7.2 จัดท าโครงการขออนุมัติ 
7.3 ด าเนินโครงการ 
7.4 ประเมินผลสรุปและรายงานผล 
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