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1. โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตกาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. (ภาคสมทบ) ซึ่งตามหลักสูตรกาหนดการรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ที่จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ในแต่ละปีการศึกษา สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเหมือนกัน รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ความสาเร็จทางการศึกษาด้านการจัดปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ดังกล่าว
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและระบบ
การเรียนการสอนของวิทยาลัย
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้ทาความรู้จักกับผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานของ
วิทยาลัยที่ต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระยะแรก
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช./ปวส. ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ ได้รู้จักกิจกรรมการเรียนการสอนในวิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
พฤษภาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1
9.2
9.3

นักเรียนนักศึกษามีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
นักเรียนนักศึกษาสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคคลหรือหน่วยงานของวิทยาลัยอย่างถูกต้อง
นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยได้

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดาเนินการ
10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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2. โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตกาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้มี
นโยบายให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีความรู้ในวิชาชีพ และมีความรู้ในการศึกษาต่อเพื่อที่จะก้าวสู่
โลกของอาชีพหรือการทางาน การปัจฉิมนิเทศเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่จ ะช่วยให้นักเรียน
นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาตอ การทางานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้อย่างถูกต้องและอยู่ในสังคมได้
อย่ างมีความสุข นอกจากนี้ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการเลิ กจ้างงาน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าใจถึงวิธีการในการสมัครและคัดเลือกเข้าทางานในสถาน
ประกอบการ
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3
6.1.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาที่ตนชอบถนัด
6.2.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัว
6.2.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว โดยนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีแนวทางในการเลือกที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
9.2 มีความรู้และความเข้าใจปฏิบัติตนในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
9.3 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการ 10.2 เสร็จสิ้นโครงการ
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3. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย กาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยี
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจไม่เน้น
เปูาหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ โดยกาหนดกรอบ
แนวคิ ด ด้ ว ยการน า “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็น แนวปฏิ บั ติ ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ก ลางของการพั ฒ นา เน้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคการพัฒนา สาหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
5.3 เพื่อได้แก้ไข ติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
5.4 เพื่อได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาวิชาเฉพาะทาง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
สิงหาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย
9.2 นักศึกษา และครูที่ปรึกษารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จัดทาแบบสอบถามประเมินผล 10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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4. โครงการ บริการด้านทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้ านวิชาการ สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยแต่
เนื่องจากนักศึกษามีสถานะทางการเงินของครอบครัวแตกต่างกัน นักศึกษาบางรายมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น ปั ญหาทางการเรียน ปัญหาทางพฤติกรรม งานแนะแนวจึงจัดโครงก าร
ทุนการศึกษาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและผ่อนคลายปัญหาทางเศรษฐกิจของนักศึกษาต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีกาลังใจ
5.2 เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาด้านการเงิน เป็นกรณีเร่งด่วนรูปเงินทุน
ฉุกเฉิน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจร้อยละ 20 % ของจานวนนักเรียนนักศึกษา
6.2

เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการปรึกษาหารือในเรื่องเศรษฐกิจเบื้องต้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มิถุนายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นค่าวัสดุ
3,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน ตามจานวนที่ทุนจัดหาได้
9.2 สามารถช่วยลดปัญหาของนักศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียน และปัญหาการออกกลางคัน
ของนักศึกษา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สถิติจานวนผู้ประสงค์ขอรับทุนและสถิติและจานวนผู้ได้รับทุนการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉิน
10.2 แบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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5. โครงการ ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2 ลักษณะโครงการ

โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้สาเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพผู้สาเร็จ
การศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้น ๆ ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สาเร็จการศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น
5.3 เพื่อจัดทาทาเนียบรุ่นของนักศึกษา
5.4 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีคุณภาพในการจบการศึกษา และนาไปประกอบอาชีพได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
พฤศจิกายน 2559 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
2,000 บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
9.2 ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการตลาดแรงงาน
9.3 ได้ทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผล
10.2 สัมภาษณ์นักศึกษา
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6. โครงการ ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2 ลักษณะโครงการ

โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น วิทยาลัยฯ
ได้ตระหนักว่าไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง
เพราะผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอบรมดูแลนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว
วิทยาลัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเต็มที่
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถนาเอาไป
อบรมสั่งสอนบุตรหลานได้
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา และรับทราบพฤติกรรมนักเรียน
5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.4 เพื่อเป็นการปูองปรามเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
5.5 เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีกับผู้ปกครองนักเรียน
5.7 เพื่อได้แก้ไข ติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
5.8 เพื่อได้รู้ข้อมูลที่ชันเจนในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
6.1.2 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้ใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย
6.2.2 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนนักศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2560
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000 บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของทางวิทยาลัย
9.2 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษารู้ข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน นักศึกษา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลระหว่างดาเนินการ
10.2 จัดทาแบบสอบถามประเมินผล
10.3 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

116
7. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละผู้สาเร็จทางการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการส ารว จข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปว ช. )
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่ามีปัญหาการออกกลางคันเป็นจานวนมากเป็นนักเรียน นักศึกษาซึ่ง
เริ่มเข้าเรียนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาจากลักษณะของตัวนักเรียน ที่อยู่ในวัยรุ่น
อยากรู้อยากลองและประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด การแต่งกาย การพนัน ปัญหาชู้สาว จากลักษณะ
ครอบครั ว ที่ มั ก จะมาจากครอบครั ว แตกแยก อยู่ กั บ บิ ด ากั บ มารดา หรื อ อยู่ กั บ ปูุ ย่ า ตายายที่ เ ป็ น ผู้ ป กครอง
หรื อพบว่าไม่ได้อยู่กับ บิ ดามารดาหรือผู้ ป กครองและจากสภาพเศรษฐกิจสั งคมที่ทาให้ นักเรียนขาดทุนทรัพย์
ทางการเรียน ครอบครัวยากจนต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น เป็นที่ม าของพฤติกรรม
การมาสาย ขาดเรี ย น ผลการเรีย นตกต่าประกอบความไม่เข้าใจ และรู้ถึงสาเหตุปัญหาของครูผู้ สอน ครูฝุ าย
ปกครองก็จะเป็นการซ้าเติมนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าทานองที่ว่าเมื่อประสบปัญหาที่บ้านและต้องมีปัญหา
ซ้าเติมทีโ่ รงเรียนอีก
เพื่อเป็นการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบ้าน
และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกอบกับการศึกษานักเรียนรายบุคคลที่จะนามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและ
ถาวรบนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจในตัวศิษย์ จึงจัดทาโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา”
5 วัตถุประสงค์
5.1
5.2
5.3
5.4

เพื่อศึกษารับทราบข้อมูลพื้นฐานสภาพนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความประทับใจชุมชน ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย

6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ที่จะมีแนวโน้มจะออกกลางคัน ปริมาณการเยี่ยมบ้าน
กลุ่มที่มีแนวโน้มออกกลางคันอย่างน้อยนักเรียน นักศึกษา 1 คน/1ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
ด้านวิทยาลัยชุมชน ผู้ปกครอง ประทับใจอบอุ่นใจในการปกครองดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลต่อความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจ ทาให้เข้าใจธรรมชาติและ
สภาพของผู้เรียนนามาซึ่งการบริหารอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการผู้เรียน
ครูผู้สอน
ครูมีความเข้าใจสภาพนักเรียน นักศึกษาจากการศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถวางแผน
และการจัดการเรียนการสอน ปกครองดูแลให้ความช่วยเหลือ และคาปรึกษาอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านปกครอง
ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เกิดความอุ่นใจไว้วางใจและความ
ประทับใจในการดูแล เอาใจใส่ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของวิทยาลัย
ด้านนักเรียน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการติดตามช่วยเหลือโดยการเยี่ยม
บ้านเป็นรายบุคคลและการนาผลการศึกษามาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาของนักเรียน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
เมษายน 2560 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000.- บาท (โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับผลจากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนามา
ปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ลดปริมาณผู้เรียนที่มีปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1
10.2

แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
สรุปและประเมินการดาเนินงาน
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8. โครงการ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ เ ปิ ด ท าการสอนตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต รดั ง นี้ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรเฉพาะทาง แต่ด้วย
วิทยาลัยมีขนาดเล็ก การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงไม่มีผู้รู้จักข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ
ของวิทยาลัยมากนัก
การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสาคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และคุณลักษณะขององค์กรนั้นสู่
สายตาบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก ดังนั้น ฝุายประชาสัมพันธ์จึงจัดทาสื่อประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอน ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกัน และยังเป็นการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยสู่ชุมชน
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
5.3 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจในข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานการประชาสัมพันธ์
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000.บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ
วิทยาลัยสู่ชุมชน
9.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการ
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9. โครงการ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ เ ปิ ด ท าการสอนตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ดั ง นี้ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรเฉพาะทาง แต่ด้วย
วิทยาลัยมีขนาดเล็ก การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงไม่มีผู้รู้จักข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ
ของวิทยาลัยมากนัก
การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสาคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และคุณลักษณะขององค์กรนั้นสู่
สายตาบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก ดังนั้น ฝุายประชาสัมพันธ์จึงจัดทาสื่อประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอน ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์
งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกัน และยังเป็นการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยสู่ชุมชน
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
5.3 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจในข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานการประชาสัมพันธ์
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรภายใน/บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000.บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ
วิทยาลัยสู่ชุมชน
9.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการ
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10. โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่,ภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริการทางการศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่ดี อีกทั้งจะทาให้วิทยาลัยพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอน สุขภาพพลานามัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนิสัยให้นักเรียนนักศึกษา
นาไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนางานอาคารสถานที่
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
100,000.บาท

(ระยะสั้น)

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยสวยงาม มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและครูผู้สอนดียิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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11. โครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลั กสู ตรประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พชั้นสู ง (ปวส.) มีนั กเรียนนักศึ กษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ล ะปี
การศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดังนั้น งานทะเบียนจึงได้จัดทาโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อ
เป็นการแสดงความยินดี และให้มีความรักศรัทธาในสถาบันการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
5.2 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการสาเร็จการศึกษา
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปวช.3 , ปวส.2
6.1.2 ครู – อาจารย์เข้าร่วมพิธี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความภูมิใจในความสาเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000.บาท

(อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและมีความศรัทธาในสถาบัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินงานและเสร็จสิ้นโครงการ
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12. โครงการ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพสาหรับ นักเรีย นที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรวิช าชีพระยะสั้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามี
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
5.3 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช. จานวน 59 คน
6.1.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ปวส. จานวน 11 คน
6.1.3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 3,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,600 บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนชั้นระดับ ปวช.3 ที่มีสิทธิ์สาเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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13. โครงการ การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กาหนดนโยบายในการ
ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของ
นักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อให้การดาเนินการจัดการทดสอบดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงจัดโครงการ การดาเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยใ ห้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกสาขาวิชา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET)
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา
(V-NET) ทุกสาขาวิชา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช.
จานวน 59 คน
6.1.2 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ปวส.
จานวน 11 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นั ก เรี ย นชั้ น ปี ที่ 3 หลั ก สู ตร ปวช. และหลั ก สู ตร ปวส.ผ่ า นเกณฑ์ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกสาขาวิชา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มิถุนายน 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.ผ่านเกณฑ์ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ทุกสาขาวิชา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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14. โครงการ จัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy
Plan for Lopburi Polytechnic College)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างความเป็นผู้นา
(Leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน ขององค์การหรือของธุรกิจ
ในการวางแผนกลยุ ทธ์นั้น จะมีการกาหนดเปูาหมายรวมขององค์ก าร สาหรับการดาเนินในอนาคตที่เรียกว่า
วิสัยทัศน์ มีการคิดในเชิงรุก มุ่งเอาดี เอาเด่น เอาก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่งเอาชนะ เอาความยิ่งใหญ่ เน้นคุณภาพ
เอาความเป็นเลิ ศ ซึ่งเป็น การวางแผนเพื่อนาองค์การไปสู่ ภาพลั กษณ์ใหม่ ก้าวสู่ วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การทุกกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตของ
องค์การนั้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy
Plan for Lopburi Polytechnic College)
5.2 เพื่อให้ผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่
ความเป็นเลิศ (Middle Strategy Plan for Lopburi Polytechnic College) ร่วมนาองค์การไปสู่ภาพลักษณ์
ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
5.3 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯและเพิ่มพูน
ประสบการณ์องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วย
5.4 เพื่อเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม
5.5 เพื่อเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตัวเองมากขึ้น
รับผิดชอบต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น
5.6 เพื่อเป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอานาจ ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบัน
5.7 เพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base
Budgeting)
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy
Plan for Lopburi Polytechnic College)
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6.2

เชิงคุณภาพ
6.2.1 จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ระยะ 5 ปี วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รีสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Middle
Strategy Plan for Lopburi Polytechnic College) ให้แล้วเสร็จ และเริ่มดาเนินตามแผนกลยุทธ์ภายในปี
2560-2564
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000.– บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ (Middle Strategy Plan
for Lopburi Polytechnic College)
9.2 เพื่ อ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ไ ปสู่ ภ าพลั ก ษณ์ ใ หม่ ก้ า วสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ต้ อ งการในอนาคต
การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการ
10.2 เสร็จสิ้นโครงการ
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15. โครงการ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน และให้เป็นผลงานในลักษณะที่นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น นาไปถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน จึงเห็นโอกาส
ผู้เรียนและครูที่ปรึกษาพิจารณาผลงานนวัตกรรมในสาขาต่างๆ เผยแพร่สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายๆ
ด้าน เช่น ด้านผู้เรียนก็จะเกิดความภูมิใจและมั่นใจในองค์ความรู้ของตนเอง ด้านชุมชนก็จะนาองค์ ความรู้เพื่อ
เผยแพร่ในชุมชนจะเป็นประโยชน์ทั้งเพิ่มรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือน ทางด้านสถานศึกษาก็นับได้ว่าเป็นการสร้าง
ชื่ อ เสี ย งและเป็ น การแสดงต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ รั บ ทราบผลงานของนั ก เรี ย นและยั ง เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์
สถานศึกษาไปด้วยอีกทางหนึ่ง
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5.2 เพื่อนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของสถานศึกษาสู่ชุมชน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของสถานศึกษาสู่ชุมชน
ตามเกณฑ์การประเมินและเกิดประโยชน์สูงสุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาผลงานของตนเองเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ผู้ เรียนสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเองด้านชุมชนได้มีโอกาสนาองค์ความรู้ที่ได้รับนามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.– บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
11.1 เพื่อผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างงาน
11.2 เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาไปด้วยอีกทางหนึ่ง
11.3 เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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16. โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

- โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ ต ระหนั ก ใ นเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ให้ไว้พร้อมที่จะดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขึ้นให้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลมาตรฐานในแต่ละด้านแต่ละตัวบ่งชี้ จัดทากรอบแนวทางการวัด และประเมินผล
วิเคราะห์ผล สรุปผล จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ทางวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการดั ง กล่ า วเพื่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ให้สามารถทาการประกันคุณภาพในได้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลเกิดคุณภาพต่อองค์กรและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทาประกันคุณภาพ
5.2 เพือ่ ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม จานวน 1 ครั้ง จานวน 40 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรสามารถนาความรู้ความสามารถไปใช้ในการทาประกันคุณภาพ ได้มี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
9.2 การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ , หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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17. โครงการ ฝึกอบรม 108 อาชีพ และการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ประกันคุณภาพภายใน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น การเพิ่ ม รายได้ ข องประชาชนและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นาคนสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ
ซึ่งนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมแหล่งภูมิปัญญาการ
เรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจึงได้ทาโครงการฝึกอบรม
108 อาชีพขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสอนฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ และผู้เข้ารับการบริการ ซ่อม สร้าง เสริม
5.2 เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1เชิงปริมาณ
6.1.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 200 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จานวน 1,500 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มีความสามารถมีประสบการณ์
มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
9.2 ประชาชนและนักเรียน ได้รับการฝึกอบรมและได้บริการทางวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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18. โครงการ อบรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามุ่งเน้นนักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความสามารถนาไปประกอบอาชีพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ครบเนื้อหาตามหลักสูตร
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ การสอนแบบสมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในเนื้อหาหลักสูตร วิทยาลัยจึง
จัดโครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูและบุคลากร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรจัดทาแผนการจัดการเรียนได้ถูกต้อง
5.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
9.2 ครูมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการ
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19. โครงการ ตรวจสารเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง

2. ลักษณะโครงการ

- โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี
ตลอดจนจิตใจของมนุษย์ บางอย่างมีความรุนแรงมากโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดที่ระบาดหนักทั่วประเทศและ
ได้เข้าสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นกาลังสาคัญของชาติ ถ้าติดยาเสพติดแล้ว อนาคตของ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอนาคตของประเทศชาติถูกทาลาย งานปกครอง ได้เล็งเห็นโทษและพิษภัยยาเสพติดที่
เกิดขึ้น จึงได้จัดทาโครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเบื้องต้นพร้อมทั้ง
หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อตรวจสารเสพติดในนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีทุกคน
5.2 เพื่อคัดกรอง นักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
5.3 เพื่อทราบถึงปัญหาของการติดยาเสพติดของนักศึกษา
5.4 เป็นการปูองกันปัญหาของยาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 10 คน
รวม
จานวน 210 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติดของนักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกคน ได้รับการตรวจสารเสพติด
9.2 นักศึกษาทุกคน เล็งเห็นถึงมาตรการในการปูองปราม มีความเกรงกลัวต่อโทษและภัยของยาเสพติด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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20. โครงการ จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันวิทยาลัยมีจานวนนักเรียนที่ลดลงในแต่ละปีการศึกษา เป็นผลให้งานปกครองต้อง
มีการติดตามนักเรียนนักศึกษาในแต่ละจุด จากการที่งานปกครองเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเปิดอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษานั้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพการติด ตามและการสร้างเครือข่ายกับ
วิทยาลัยต่างๆ จึงจาเป็นต้องมีเครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในแต่
ละจุดในและนอกวิทยาลัย เพื่อทาให้มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การดาเนินงานฝุายงานปกครองดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้มีเครื่องวิทยุสื่อสารใช้ในการติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานปกครองดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
9.2 การติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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21. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี
และการแต่งหน้า-เกล้าผม เจ้าสาว)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาเสริมสวย

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งราชบุ รี ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี และการแต่งหน้า -เกล้าผม
เจ้าสาว) ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะแต่งหน้า เกล้าผมเจ้าสาวให้แก่สมาชิก
5.2 เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
การปฏิบัติจริง
5.3 เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
5.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การแต่งหน้า-เกล้าผม เจ้าสาว) จานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษา
9.2 นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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22. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาการทาสี เคมี ยืด ดัด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาเสริมสวย

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการทางานอย่างเห็นได้
ชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหา
งานทา การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลรูปลักษณ์เรื อนกาย ตลอดจนบุคคลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ยอมรับ
มั่นใจ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด แผนกคหกรรมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการทาสี เคมี ยืด ดัด เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก
ให้โดดเด่นและความมั่นใจของผู้เข้ารับอบรมให้มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมสีและทาเคมี
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงวิธีการเลือกทาสีให้เหมาะสมกับสีผิว
5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปรียบเทียบสีของผมกับสีในระดับสีนั้น
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยเข้าร่วมอบรม จานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง มกราคม 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,500.- บาท (ระยะสัน้ )
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เข้ารบการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทคนิค และหลักการทาสี เคมี ยืด ดัด ที่หลากหลายสไตล์ที่
เหมาะสมกับตนเอง และแก้ไขจุดบกพร่องกรณีสีผมไม่เสมอกัน
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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23. โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการแต่งหน้า
และดูแลผิวพรรณ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาเสริมสวย

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการทางานอย่างเห็นได้
ชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมี การแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหา
งานทา การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลรูปลักษณ์เรือนกาย ตลอดจนบุคคลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ยอมรับ
มั่นใจ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด แผนกคหกรรมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนการ
สอนหลั ก สู ต รระยะสั้ น สาขาวิ ช าเสริ ม สวย รายวิ ช าเทคนิ ค การแต่ง หน้ า และดู แลผิ ว พรรณ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
บุคลิกภาพภายนอกให้โดดเด่นและความมั่นใจของผู้เข้ารับอบรมให้มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
5.2 เพื่อสร้างความพร้อม ความมั่นใจก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงการดูแลและใส่ใจบุคลิกภาพตนเอง
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยเข้าร่วมอบรม จานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เข้ารบการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ที่เหมาะสมกับตนเอง และฝึก
ทักษะการแต่งหน้า ตลอดจนการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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24. โครงการ กิจกรรมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ว ยงานครู ที่ป รึ กษา ฝุ ายพัฒ นากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการกิจกรรมศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน และจัดทาฐานข้อมูลผู้เรียนทั้งกลุ่มไว้ใจ กลุ่ม
ห่วงใยและกลุ่มใกล้ชิด ปีการศึกษา 2558 เพื่อสอดคล้องกับประกันคุณภาพ และสนองนโยบายหลักของรัฐและ
ตระหนักถึงการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะจะทาให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งสาคัญที่จะทาให้นโยบายของรัฐบาลประสบผลสาเร็จคือการศึกษาการวางรากฐานทาง
การศึกษา ทั้งทางด้านงบประมาณ ทรัพยากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ โดยรัฐบาลจะให้ความสาคัญและสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรในสาย
วิชาชีพต่าง ๆ ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เป็น
ปัญหาสาคัญ จึงมีการจัดโครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
ดังนั้น ครู ที่ปรึ กษาต้องดาเนินการจัดทาฐานข้อมู ล ผู้เรียนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่ มเสี่ ยง และกลุ่ มมี
ปั ญหาเพื่อจะได้ว างแผนการแก้ ไขปั ญ หาที่อาจเกิด ขึ้นกับ นักเรี ยน นัก ศึกษา และการออกเยี่ย มบ้านศิษย์รั ก
(กลุ่มเสี่ยงของการออกกลางคัน) เพื่อสร้างความผูกสัมพันธ์ ด้านการศึกษา,ครอบครัว,การเงิน,เศรษฐกิจ,สังคม
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษา จะได้หาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นการออกแนะแนว
พร้อมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในเชิงรุกอีกวิธี
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้พบครูที่ปรึกษา
5.2 ลดปัญหานักเรียนนักศึกษาออกเรียนกลางคัน
5.3 ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษา
5.4 สร้างความรักและความสามัคคี ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนนักศึกษา
5.5 เพื่อศึกษาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ทั้งกลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ทั้งกลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด
6.1.2 ลดยอดนักเรียนนักศึกษาลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา
6.1.3 แนวโน้มยอดนักเรียนนักศึกษา ที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาหน้า
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยู่ครบ เมื่อเทียบกับแรกเข้า
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
เมษายน 2560 ถึง กันยายน 2560
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ลาออกกลางคันน้อยลงหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับแรกเข้า
9.2 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้านครอบครัว สังคมและการเรียนของนักเรียนนักศึกษาดีขึ้นเนื่องจาก
การเข้าพบครูที่ปรึกษา
9.3 ยอดนั กเรี ย นนั ก ศึก ษาที่ เพิ่ มขึ้ นจากผลของการออกแนะแนวและประชาสั มพั น ธ์วิ ทยาลั ย ฯ
ไปพร้อมกับการดาเนินโครงการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน นักศึกษา
9.4 ทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
10.3 สรุปโครงการ
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25. โครงการ อบรมนักเรียนแกนนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

2 ลักษณะโครงการ

โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนา
คุณลั กษณะที่พึ งประสงค์นั กเรี ย น นั กศึกษา ได้ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น วิทยาลัยฯ
ได้ตระหนั กว่าไม่ส ามารถดาเนิ น การได้โดยล าพัง มุ่งสร้างความเข้าใจในหลั ก สู ตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นา
ศักยภาพครูแกนนาและนักเรียนแกนนา เสนอแนะสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการอบรม ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริงพร้อมด้วยสาระความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการใช้คู่มือวิทยากรเล่มนี้จะสมบูรณ์และ
สร้างความเข้าใจมากขึ้น เมื่อใช้ป ระกอบกับหนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อให้ได้
ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วน ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มุ่งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความสาคัญของพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนา เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการดาเนินงานโครงการ ดังนั้นจึงได้จัด “โครงการ
อบรมนักเรียนแกนนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560” ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อ
สามารถเป็นนักเรียนแกนนาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
5.2 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนา และการ
ทางานเป็นทีม ทั้งหน้าที่วิทยากรหลักและวิทยากรประจากลุ่ม ซึ่งสามารถใช้แผนอบรมเชิง
ปฏิบัติการนี้อย่างได้ผลดี เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
เมษายน 2560 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อ
สามารถเป็นครูแกนนาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลระหว่างดาเนินการ
10.2 จัดทาแบบสอบถามประเมินผล
10.3 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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26. โครงการ จัดทาแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละผู้สาเร็จทางการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย นโยบายของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้กาชับให้ครูท่านตระหนักด้านการปกครอง
ดูแล นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งแนวทางที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการจัดให้มีระบบครูที่ปรึกษาโดยมี ความคาดหวังการจัดทาแฟูมประวัติ
และการสะสมผลงานของนั กเรีย น จะเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยให้ครูที่ปรึกษารู้จักภูมิห ลัง บุคลิ กภาพหรือส่ งเสริม
สนับสนุน พัฒนา แก้ปัญหาให้ครูที่ปรึกษาทุกท่านไปใช้หรือประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสม เฉพาะบุคคลสิ่งที่เก็บ
รวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ หรือความถนัดของบุคคลหรือ
ประเด็นที่ต้องจัดทาแฟูมสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการปกครอง ดูแลนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งจบหลักสูตร
5.2 เพื่อจัดทา เก็บรวบรวม ประวัติ ข้อมูลนักเรียน พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทาคุณงามความดี มีความมุ่งมั่นในการเรียนจนประสบ
ความสาเร็จตามความปรารถนาจนได้รับการยกย่องจากสังคม
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เก็บรวบรวมประวัติ เกียรติบัตรคุณงามความดีของตนเองสามารถ
ประเมินตนเองว่า ผลงานที่ทาเป็นอย่างไร ประสบผลสาเร็จระดับใด มีระบบหรือไม่ ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนจัดทาแฟูมประวัตินักเรียนรายบุคคล ปวช. 1 จานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดทาแฟูมเก็บข้อมูล นักเรียน นักศึกษา อย่างเป็นระบบครบทุกชั้นปี
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ
9.2 ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาด้วยกัน
9.3 สร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนนักศึกษา
9.4 เกิดความต่อเนื่องของระบบครูที่ปรึกษาที่จะดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
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27. โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละผู้สาเร็จทางการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการส ารว จข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปว ช. )
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่ามีปัญหาการออกกลางคันเป็นจานวนมากเป็นนักเรียน นักศึกษาซึ่ง
เริ่มเข้าเรียนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาจากลักษณะของตัวนักเรียน ที่อยู่ในวัยรุ่น
อยากรู้อยากลองและประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด การแต่งกาย การพนัน ปัญหาชู้สาว จากลักษณะ
ครอบครั ว ที่ มั ก จะมาจากครอบครั ว แตกแยก อยู่ กั บ บิ ด ากั บ มารดา หรื อ อยู่ กั บ ปูุ ย่ า ตายายที่ เ ป็ น ผู้ ป กครอง
หรื อพบว่าไม่ได้อยู่กับ บิ ดามารดาหรือผู้ ป กครองและจากสภาพเศรษฐกิจสั งคมที่ทาให้ นักเรียนขาดทุนทรัพย์
ทางการเรียน ครอบครัวยากจนต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น เป็นที่มาของพฤติกรรม
การมาสาย ขาดเรี ย น ผลการเรีย นตกต่าประกอบความไม่เข้าใจ และรู้ถึงสาเหตุปัญหาของครูผู้ สอน ครูฝุ าย
ปกครองก็จะเป็นการซ้าเติมนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าทานองที่ว่าเมื่อประสบปัญหาที่บ้านและต้องมีปัญหา
ซ้าเติมทีโ่ รงเรียนอีก
เพื่อเป็นการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบ้ าน
และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกอบกับการศึกษานักเรียนรายบุคคลที่จะนามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและ
ถาวรบนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจในตัวศิษย์ จึงจัดทาโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา”
5 วัตถุประสงค์
5.1
5.2
5.3
5.4

เพื่อศึกษารับทราบข้อมูลพื้นฐานสภาพนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความประทับใจชุมชน ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย

6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ที่จะมีแนวโน้มจะออกกลางคัน ปริมาณการเยี่ยมบ้าน
กลุ่มที่มีแนวโน้มออกกลางคันอย่างน้อยนักเรียน นักศึกษา 1 คน/1ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
ด้านวิทยาลัยชุมชน ผู้ปกครอง ประทับใจอบอุ่นใจในการปกครองดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลต่อความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจ ทาให้เข้าใจ
ธรรมชาติและสภาพของผู้เรียนนามาซึ่งการบริหารอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการผู้เรียน
ครูผู้สอน
ครูมีความเข้าใจสภาพนักเรียน นักศึกษาจากการศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถวางแผน
และการจัดการเรียนการสอน ปกครองดูแลให้ความช่วยเหลือ และคาปรึกษาอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านปกครอง
ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เกิดความอุ่นใจไว้วางใจและความ
ประทับใจในการดูแล เอาใจใส่ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของวิทยาลัย
ด้านนักเรียน
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการติดตามช่วยเหลือโดยการเยี่ยม
บ้านเป็นรายบุคคลและการนาผลการศึกษามาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาของนักเรียน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับผลจากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนามา
ปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ลดปริมาณผู้เรียนที่มีปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1
10.2

แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
สรุปและประเมินการดาเนินงาน
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28. โครงการ เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนาการศึกษา
คณะครูผู้กากับลูกเสือวิสามัญ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารด้านการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ตาม
ความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ใน
ข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืน
ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชา
ลูกเสือเพิ่มเติม
ในภาคเรียนของชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขา กาหนดให้มี
การจัดสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะการอยู่ร่วมกัน การสามัคคี
ปรองดองกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู้จักเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นหัวใจสาคัญของลูกเสือ เพื่อให้
ลูกเสือได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะในวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้รับระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม และเป็น
การสร้ างประสบการณ์ที่ดี ในการน าไปใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สั งคม และประเทศชาติ
วิทยาลัยฯจึงได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รวมกับวิทยาลัยฯต่างๆ ในอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
5.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความสามัคคีและมีระเบียบวินัย
5.4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ – เนตรนารีวิสามัญ ได้ทากิจกรรม จานวน 70 คน และผ่านการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ – เนตรนารีวิสามัญได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขมี
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางบวกเป็นที่ยอมรับของคณะครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือได้รับประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
9.2 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่พี่น้อง ลูกเสือ ซึ่งจะเป็นผลดีในการทางานร่วมกันในสถานศึกษา
9.3 เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ และความเข้าใจต่อกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในทางที่ดี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างดาเนินการ
10.2 แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ
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29. โครงการ เตรียมความพร้อมงานชุมชนลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารด้านการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ข้อ 273 กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือนาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและ
แรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น รู้จักและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้
ลูกเสือได้นาเอาวิชาความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
และเป็นการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือวิสามัญไปพร้อมกัน
ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี อยู่ค่ายพักแรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง เพิ่มพูนทักษะในวิชาความรู้ต่างๆ ที่จะได้รับระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ ตามวิธีการของลูกเสือวิสามัญ
5.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญ ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องของ
ความสามัคคี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลา การเสียสละ และอื่น ๆ เป็นต้น
5.4 เพื่อเป็นการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 8 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 2 คน
6.2

เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2.2 ลูกเสือวิสามัญสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอบได้วิชา
พิเศษทุกคน
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7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
กุมภาพันธ์ 2560 ถึง เมษายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1
9.2
9.3

ลูกเสือวิสามัญได้รับประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่พี่น้อง ลูกเสือวิสามัญ ซึ่งจะเป็นผลดีในการทางานร่วมกันใน
สถานศึกษา
เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ และความเข้าใจต่อกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในทางที่ดี

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างดาเนินการ
10.2 แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ
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30. โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานพัสดุ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานพั ส ดุ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก ารทางการศึ ก ษา จั ด วางระบบและควบคุ ม การใช้
ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง การบารุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง จึงต้องมีการพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชารุด
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา
5.3 เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (ตัดผุ,ทาสี,ทาพื้นด้านหลังสาหรับบรรทุกผู้โดยสาร)
หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 40-0288 ลพบุรี มีสภาพพร้อมใช้งาน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
257,463.- บาท (บารุงการศึกษา)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสถานศึกษามีสภาพพร้อมใช้งาน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการ
10.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ

147
31. โครงการ จัดซื้อเสื้อสูทองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรีย น เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกความเป็นผู้นาและนาเอาความรู้ที่ได้เรียนมา
ประกอบอาชีพ คณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้จัดจัดทาหลักเกณฑ์และแนว
ประเมินสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสมาชิกที่มีความประพฤติดี
และมีผลการดาเนินงานตามโครงการภายใต้การนิเทศที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับโล่และเกียรติบัตรในโอกาสการ
ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อเป็น การเตรี ยมความพร้อมการการประเมินหน่วยมาตรฐาน และสมาชิกดีเด่นของ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี คณะกรรมการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมรับ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการเตรียมรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั้งระดับ
หน่วยระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
5.2 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
5.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยเข้าประกวดแข่งขันและเสนอผลงาน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวม
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ผ่านการประเมิน
หน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นในระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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32. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจาปี 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี เป็ น สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดการเรียน
การสอนในด้านต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม สานักรักชาติ ประชาธิปไตย รวมทั้งการอนุรักษ์ทานุ
บารุงศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้น วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาทานุบารุงศาสนาสืบไป
5.3 เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันสาคัญทางศาสนา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวม
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของชาติ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
กรกฎาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
9.2 ครู อาจารย์ และนักศึกษาทานุบารุงศาสนาสืบไป
9.3 เยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันสาคัญทางศาสนา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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33. โครงการ พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นไปตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นได้ว่ามีความสาคัญมาก โดยมุ่งเน้น
คุณธรรมน าวิชาชีพ สนับ สนุ นให้ส มาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข ได้เรียนรู้การเป็นผู้ นาและผู้ ตามที่ดี
ตลอดจนการสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
5.2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ
5.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 20 คน
รวม
จานวน 220 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สนับสนุนให้
สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ได้เรียนรู้การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ความ
สามัคคีในหมู่คณะ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
- บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
9.2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ
9.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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34. โครงการ พัฒนาผู้เรียนที่เป็นคนดี และคนเก่ง
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้วิทยาลัยในสังกัดทากิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้เรียนดี เรียนเก่ง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โดยจัดดาเนินการโครงการเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทางานมีเกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้นานักศึกษาองค์การวิชาชีพมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานองค์การวิชาชีพในสถานศึกษาได้
5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดสานึก พร้อมมีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนหรือทานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไป
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิต
5.4 เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสมรรถนะร่างกายและบุคลิกภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวม
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
17 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
12,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้นานักศึกษาองค์การวิชาชีพมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินงานองค์การวิชาชีพในสถานศึกษาได้
9.2 นักศึกษาเกิดสานึก พร้อมมีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนหรือทานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไป
9.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
9.4 นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสมรรถนะร่างกายและบุคลิกภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ,หลังการเข้าร่วมโครงการ
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35. โครงการ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในทุ
วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจึงได้จัดโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทย ถือเป็น
วัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณกาล มีความสาคัญต่อการดารงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ดังนั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าว
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาทานุบารุงศาสนาสืบไป
5.3 เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันสาคัญทางศาสนา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวม
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของชาติ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
11 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
- บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันสาคัญต่างๆ ของชาติ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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36. โครงการ วันปิยะมหาราช
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ องในวัน ที่ 23 ตุล าคม 2559 นี้ เป็นวาระบรรจบครบ 104 ปี แห่ งการเสด็จ สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็น
“วันปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช 2453
กระทั่งปัจจุบัน ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าว
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู – อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวนสาคัญ
5.2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.3 เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
21 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1

ครู – อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันสาคัญต่างๆของชาติ

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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37. โครงการ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจาปี 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การไหว้ครูเป็นประเพณีดั่งเดิมของคนไทย ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้สืบทอดประเพณีไหว้
ครูมาตลอด เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้มีความรู้ความสามารถและ
นาไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการปลูกจิตสานึกที่ดีในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามนั้น งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5.3 เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในการไหว้ครู
5.4 เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์
6.2.2 วิทยาลัยฯได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มิถุนายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์
9.2 วิ ท ยาลั ย ฯได้ อ นุ รั ก ษ์ ป ระเพณี วั ฒ นธรรมไทยได้ ร่ ว มกิ จ กรรมของทางวิ ท ยาลั ย และรั ก ใน
สถาบันการศึกษาของตน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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38. โครงการ วันสถาปนา ประจาปี 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในวันที่ 31 มกราคมของทุก ๆ ปีคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยได้
ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา 26 ปี และเพื่อเป็นการร่วมราลึกทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานขึ้น ในวันที่ 31 มกราคม 2560
โดยกาหนดให้มีการทาบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และถวายเครื่องสักการะแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
5.2 เพื่อให้นักศึกษาร่วมทาบุญตักบาตร
5.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารักสถาบันการศึกษาของตนเอง
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 -จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระ
จานวน 9 รูป
-จัดพิธีสักการบูชาและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
-ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวิทยาลัย จานวน 7 แห่ง
-นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
จานวน 160 คน
-คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 33 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 193 ค
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู –อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ อวท. และนักเรียนนักศึกษาทุกคน
ได้ตระหนักถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 31 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
9.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ อวท. และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมของ
ทางวิทยาลัยและรักในสถาบันการศึกษาของตน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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39. โครงการ กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะให้เยาวชน
ของชาติมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์อีกทั้งสนับสนุนให้นักกีฬาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็น
ตัว แทนของประเทศในการเข้าร่ ว มแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปลุ กจิตนักเรียนนักศึกษาเกิดความรัก
สมานฉันท์ รวมทั้งให้นักเรียนร่วมกันแข่งขันกีฬาในแบบเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี จึงได้เห็นความสาคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดทาโครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯขึ้น โดยให้มี
การฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกีฬาสีการแข่งขันกองเชียร์ เป็นต้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช. ได้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ตลอดจนได้ร่วมงานแข่งขันกีฬา
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักสมานฉันท์
5.3 เพื่อให้นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.4 เพื่อให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.5 เพื่อให้นักศึกษาแข่งขันกีฬาในแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5.6 เพื่อส่งเสริมนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาด้านกีฬา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 40 คน
รวม
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6.2.2 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
6.2.3 นักศึกษาและบุคลกรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความรักสมานฉันท์ต่อเพื่อนร่วม
สถาบัน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
สิงหาคม 2560 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

156
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความ
พร้อมที่จะทางานรับใช้สังคม ตลอดจนเป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพดี นักศึกษาเกิดความรักสมานฉันท์และ
อยู่ร่วมสังคมในแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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40. โครงการ คุณธรรมนาความรู้
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริห าร จัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดาเนินงานโครงการ
คุณธรรมนาความรู้ โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของครอบครัว
ชุมชน สถาบัน ศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันด้วย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมะ
5.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ในหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5.3 เพื่อให้นักศึกษา สามารถนาความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5.4 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ทุกแผนกวิชา
จานวน 100 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวม
จานวน 140 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู – อาจารย์ และนักศึกษาทุกคนมีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมะ และสามารถนา
ความรู้ในหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
6.2.2 ครู – อาจารย์ และนักศึกษาทุกคน สามารถนาความรู้และความเข้าใจในหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
11 พฤษภาคม 2560 ถึง 13 พฤษภาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นั กศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลั กธรรมะและหลั กเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
9.2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินชีวิต
9.3 นักศึกษามีองค์ความรู้ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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41. โครงการ จิตอาสา พัฒนาชุมชน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ขึ้ น เพื่อ ให้ ส อดคล้ องกับ การเรี ย นการสอน ทางวิท ยาลั ยฯจึง จัด กิจ กรรมจิต อาสา พัฒ นาชุม ชน โดย
กาหนดให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการเรียนออกช่วยเหลือชุมชนโดยการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้นักศึกษานอกจากเรียนการสอนในห้องเรียน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ทักษะในการใช้ชีวิตโดย
ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนา ฟื้นฟุชุมชน และสังคม
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มิถุนายน 2560 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยเหลือสังคม
9.2 นักศึกษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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42. โครงการ เลือกตั้งสมาชิกองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเลือกตั้งทีมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่สาคัญในการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานและนักเรียนได้
คัดเลือกหาสมาชิกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การนักธุรกิ จในอนาคตแห่งประเทศไทย
อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีจิตสานึกในการนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันในฐานะเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจาวัน
5.3 เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติเคารพในความคิดรูปแบบประชาธิปไตย
5.4 เพื่อให้ได้สมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
6.1.2 ครูที่ปรึกษาชมรม
จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 210 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู – อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
สิงหาคม 2560 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
9.2 นักเรียนมีจิตสานึกในการนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจาวัน
9.3 นักเรียนเคารพในความคิดรูปแบบประชาธิปไตย
9.4 ได้สมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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43. โครงการ กีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ได้กาหนดให้มีการแข่งขันกีฬาครูอาชีวศึกษาลพบุรีในทุก ๆ ปี
เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะ
สังสรรค์กันนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย สารพัดช่างลพบุรี จึงได้เห็นความสาคัญ โดยให้คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกองเชียร์ และการฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนได้ร่วมงานแข่งขันกีฬา
5.2 เพื่อให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักสมานฉันท์
5.3 เพื่อให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวม
จานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6.2.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
6.2.3 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความรักสมานฉันท์ต่อเพื่อนร่วมสถาบัน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มีนาคม 2560 ถึง เมษายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีความพร้อมที่จะทางานรับใช้สังคม ตลอดจนเป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพดี เกิดความรักสมานฉันท์
และอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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44. โครงการ อนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม วันวิสาขบูชา ประจาปี 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี เป็ น สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม สานึกรักชาติ ประชาธิปไตย รวมทั้งการอนุรักษ์ทานุบารุงศาสนาและวัฒนธรรม
ดังนั้น วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
อีกด้วย
5 วัตถุประสงค์
5.1 ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาทานุบารุงศาสนาสืบไป
5.3 เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันสาคัญทางศาสนา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รักษาขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมไทยให้สืบเนื่องต่อไป
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มิถุนายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
9.2 ครู อาจารย์ และนักศึกษาทานุบารุงศาสนาสืบไป
9.3 เยาวชนของชาติ ตระหนักถึงวันสาคัญทางศาสนา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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45. โครงการ การแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ ผู้ เ รี ย นมี ความรู้ ด้า นทฤษฏี และมี ทักษะในการปฏิ บัติง าน การจั ดการแข่ง ขันทัก ษะทางวิช าชีพ ระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้รู้
ระดับความสามารถของตนเอง สามารถนาจุดบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส
5.2 นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาอย่างกว้างขวาง
5.3 เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน สังคมและการพัฒนาประเทศ
ต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 220 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถประยุกต์และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา กล้าคิดกล้าทาตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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46. โครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการปฏิญาณตน อาชีวะสมานฉันท์ครั้งนี้ เป็นนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้
ใช้โอกาสนี้ชวนเด็กอาชีวะมาทาความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า ต่อไปจะไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา เนื่องจากเด็กอาชีว ะทุกคนเป็นคนไทยที่รักในหลวงและอยากทาดีถวายพระองค์ท่าน
ฉะนั้น ถ้าเด็กอาชีวะไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้ว นอกจากจะสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง สังคมไทยก็จะ
มีความสุข สอดรับกับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่อยากให้คนไทยมีความสุข เป็นการสร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ให้กับชาวอาชีวะศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อทาความดี “ถวายพ่อ” โดยพร้อมเพรียงกันทั่ว
ประเทศ เพื่อแสดงออกถึงพลังความเป็นน้าหนึ่งในเดียวกันของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยรอบสถานศึกษาถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมแสดงความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 8 พฤศจิกายน 2559 ถึง 9 พฤศจิกายน 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
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9 ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อทาความดี “ถวายพ่อ” โดยพร้อมเพรียงกัน
9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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47. โครงการ อบรมนักเรียนแกนนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนา
คุณลั กษณะที่ พึง ประสงค์นั กเรี ย น นั กศึก ษาได้ ปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมให้ เป็ นเยาวชนที่มีคุ ณภาพ มีคุ ณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมลั กษณะนิสัยที่ดีนั้น วิทยาลัยฯ
ได้ตระหนักว่าไม่สามารถดารงการได้โดยลาพัง มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอบรม ซึ่งสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงพร้อมด้วยสาระความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการใช้คู่มือวิทยากรเล่มนี้จะ
สมบูรณ์และสร้างความเข้าใจมากขึ้น เมื่อใช้ประกอบกับหนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”
เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วน ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มุ่งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความสาคัญของพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนา เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการดาเนินงานโครงการ ดังนั้นจึงได้จัด “โครงการ
อบรมนักเรียนแกนนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559” ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อ
สามารถเป็นนักเรียนแกนนาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
5.2 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนาและการ
ทางานเป็นทีม ทั้งหน้าที่วิทยากรหลักและวิทยากรประจากลุ่ม ซึ่งสามารถใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการนี้อย่าง
ได้ผลดี เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ความรู้ ความเข้า ใจแก่นั กเรียน นักศึ กษาเกี่ยวกั บกระบวนการพั ฒ นาโรงเรียนคุ ณธรรมเพื่ อ
สามารถเป็นครูแกนนาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลระหว่างดาเนินการ 10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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48. โครงการ แนะแนวสัญจร (Road Show)
ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การแนะแนวสัญจร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ การแนะแนวจึงมีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน ให้หลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยฯเปิดสอนในปีการศึกษา 2560
นอกจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการ Road Show ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการสอน
อาชีพให้ กับ โรงเรีย นสั งกัดเขตพื้นที่เขต 1 ลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความสั มพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และครูแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบนโยบายการจัด
การศึกษาและการดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
5.2 เพื่ อ เป็ น การแนะน า การแนะแนวสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการเรี ย นด้ า นอาชีว ศึ กษาต่า งๆ
กับนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ลพบุรี
5.3 เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตามเปูาประสงค์ที่วางไว้
5.4 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 21 โรงเรียนในเขตพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อตามสาขาต่างๆ
และเข้าร่วมกิจกรรม (Road Show) และเรียนรู้ที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อแนะแนวให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
9.2 นักเรียนมาสมัครศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบแจ้งยอดโควตา
10.2 แบบประเมินผลการให้บริการแนะแนวสัญจร
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49. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเรื่องอาคารสถานที่ นับเป็นภาระงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ที่จะต้องดาเนิ น การควบคู่กัน ไปกับการบริ ห ารงานด้านอื่น ๆ เพราะการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม
จะช่วยให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 มีห้องในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯมีห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 140,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อแนะแนวให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
9.2 นักเรียนมาสมัครศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบแจ้งยอดโควตา
10.2 แบบประเมินผลการให้บริการแนะแนวสัญจร
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50. โครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
(การออกแบบทรงสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี แต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาเสริมสวย

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งราชบุ รี ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี และการแต่งหน้า -เกล้าผม
เจ้าสาว) ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่
ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้นในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะแต่งหน้า เกล้าผมเจ้าสาวให้แก่สมาชิก
5.2 เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
การปฏิบัติจริง
5.3 เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
5.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น (การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ การออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การแต่งหน้า-เกล้าผม เจ้าสาว) จานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,370.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษา
9.2 นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นระดับภาค
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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51. โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ ทักษะการติดตั้ง
ดาวเทียม และทักษะการแข่งขันประกอบและตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาค ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อวัดทดสอบ และประเมินผลทักษะความรู้ค วามสามารถของนักศึกษา
ทางด้านการใช้เครื่องมือ การอ่านวงจรและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้
คัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และฝึกทักษะในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและการจัดการศึกษาต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประเมินผลทักษะความรู้ความสามารถ นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5.3 เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณธรรมและความรู้ให้กับนักศึกษา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิ
เล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ทักษะการติดตั้งดาวเทียม จานวน 3 คน และทักษะการตรวจประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง
ขยายเสียง จานวน 2 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษา ปวช.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ประยุกต์ช้ความรู้ทักษะวิชาชพในการ
แข่งขันทักษะการติดตั้งดาวเทียม และประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,360.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 5 คน
9.2 นักศึกษา ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพในการแข่งขัน
ประกอบ และตรวจสอบซ่อมเครื่องขยายเสียง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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53. โครงการ การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ฝึกอบรม 108 อาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น การเพิ่ ม รายได้ ข องประชาชนและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นาคน สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ
ซึ่งนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมแหล่งภูมิปัญญาการ
เรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจึงได้ทาโครงการฝึกอบรม
108 อาชีพขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสอนฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
และผู้ด้อยโอกาส
5.2 เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1เชิงปริมาณ
6.1.1 เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนและเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานกับนักเรียน จานวน 205 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพือ่ เพิ่มประสบการณ์ สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งพัฒนาทักษะแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีด
ความสามารถ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,440.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเรือนจาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปประกอบอาชีพได้
9.2 ประชาชนและนักเรียน ได้รับการฝึกอบรมและได้บริการทางวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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54. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร จัดการศึกษา
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อ
เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนอง
นโยบายของรั ฐ บาล วิ ท ยาลั ย จึ ง ขอประกาศมาตรการ ในการเข้ า -ออกวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ ซ้ อ นท้ า ย
รถจักรยานยนต์ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถานีภูธรจังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้ในเรื่อง “เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน”
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน
5.2 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง
ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
5.3 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 200 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 40 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 240 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ธันวาคม 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000. - บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
9.2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางทั้งชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สิน
9.3 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ 10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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55. โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง รอบสอง ประจาปี 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกความเป็นผู้นาและนาเอาความรู้ที่ ได้เรียนมา
ประกอบอาชีพ คณะกรรมการบริ หารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้จัดทาหลักเกณฑ์และ
ประเมินสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสมาชิกที่มีความประพฤติและมี
ผลการดาเนินงานตามโครงการภายใต้การนิเทศที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรั บโล่และเกียรติบัตรในโอกาสการประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการการประเมินหน่วย
มาตรฐาน และสมาชิ ก ดี เ ด่ น องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมรับการ
ประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ในระดับภาค ภาคกลาง
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการเตรียมรับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาคกลาง
5.2 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
5.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยเข้าประกวดแข่งขันและเสนอผลงาน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 30 คน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 25 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้เข้าร่วมการ
ประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นในระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000. - บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ผ่ า นการประเมิ น
ในระดับภาค ภาคกลางต่อไป
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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56. โครงการ ทาบุญวันปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมหลักสูตร
สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ทาบุญตักบาตรเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านาน แสดงถึงน้าใจ
อันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยดารงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบารุงพระสงฆ์ นอกจากนี้การทาบุญตักบาตร
ร่วมกัน ยังเป็ นการลดความตระหนี่ในใจ ฝึ กการเป็นผู้ ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ ฝึกการทาบุญ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่สาคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้นทันใดหลังจากที่ได้
ทาบุญตักบาตรแล้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการทาบุญตักบาตร จึงได้มอบหมายให้
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดทาพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
ต้อนรับปีใหม่ 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเป็นผู้ให้และรู้จักการทาบุญร่วมกัน พร้อมกันนี้วิทยาลัยได้
ทาการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นภาพ
อันน่าประทับใจที่ทุกคนต่างใจกันมาทาบุญตักบาตร ครั้ งนี้ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งการทาบุญครั้งนี้ยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 อีกด้วย
5 วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
5.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมุ่งมั่นในการทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดไป
5.3 คณะผู้ บ ริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติธรรม รวมทั้งสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 152 คน
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 33 คน
รวม
จานวน 185 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ทาบุญกุศลร่วมกันเพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทาความดีถวายเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
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7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
26 ธันวาคม 2559 ถึง 28 ธันวาคม 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
23,500.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
9.2 คณะผู้ บ ริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติธรรม รวมทั้งสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้ วยการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
9.3 คณะผู้ บ ริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติธรรม รวมทั้งสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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57. โครงการ ปรับปรุงสานักงาน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานอาคารสถานที่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบริการทางการศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่ วย
พัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีห้องในการทางานราชการที่มีประสิทธิภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุง จานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้มีห้องในการทางานราชการที่มีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
54,660.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยมีห้องในการทางานราชการที่มีประสิทธิภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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58. โครงการ อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับนักเรี ยน
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ทราบพั ฒ นาการ และศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ยน ทั้ ง นี้ ก ารสอบวัด ระดั บ ความรู้ ท าง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกับบริษัท เสริมปัญญา จากัด ซึ่งเป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน จึงมีประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนได้
มี โ อกาสเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รงเกี่ ย วกั บ ข้ อ สอบ และน าความรู้ เ หล่ า นั้ น มาพั ฒ นาเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน อีกทั้ง โรงเรียนยังสามารถนาผลการสอบมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งจะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้ ครู มีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 จานวน 75 คน มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ปวช.3และ ปวส.2 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ทราบระดับทักษะ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเอง
6.2.2 ครูใช้ข้อมูลจากการสอบของนักเรียนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,300.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ทราบระดับทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเอง
9.2 ครูใช้ข้อมูลจากการอบรมของนักเรียนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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59. โครงการ จัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับนักศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดทาโครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับนักศึกษาทวิภาคี ให้กับครูในสถานศึกษา และครูฝึกใน
สถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2559
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการจัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี
5.3 เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูแผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 5 คน
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟูา
จานวน 2 คน
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 2 คน
ครูแผนกวิชาพณิชยการ
จานวน 3 คน
ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
จานวน 2 คน
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
จานวน 3 คน
บุคลากรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จานวน 5 คน
รวม
จานวน 22 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เตรีย มความพร้อมและจัดทาแผนฝึ กอาชีพส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับนักศึกษาทวิภาคี และให้ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,900.- บาท (ปวส.)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจการจัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับนักศึกษาทวิภาคี
9.2 ครูและบุคลากรการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 จัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับ นักศึกษาทวิภาคีตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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60. โครงการ สัมมนาสถานประกอบการการฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์จริง
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการออกฝึกงานของนักศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้การออกฝึกงาน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจัดทาโครงการประชุมสัมมนานักศึกษา
ฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์จริง ปีการศึกษา 2560 ศูนย์การเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เพื่อรับฟังปัญหาที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการออกฝึ ก งาน เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ข และเป็ น ประโยชน์ กั บ นั ก ศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ จึงจัดทาโครงการประชุมสัมมนาประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการประชุมสัมมนาประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน
5.2 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
5.3 เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา
จานวน 150 คน
ผู้แทนสถานประกอบการ
จานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัย กับ สถานประกอบการ
และให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
28 กรกฎาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ปวส.)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานของนักศึกษา
9.2 มีการจัดการเรียนการสอนส่งนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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61. โครงการ ศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงร่วมกับ สถานประกอบการ ได้ทาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ และแรงจูงใจให้กับนักเรียนนักศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาดูงาน
5.2 เพื่อเพิ่มแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ
5.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
5.5 เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
จานวน 20 คน
นักศึกษา ปวส.1 สาขางานไฟฟูากาลัง
จานวน 20 คน
นักศึกษา ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
จานวน 20 คน
ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา จานวน 20 คน
ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.1 สาขางานไฟฟูากาลัง
จานวน 20 คน
ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
จานวน 20 คน
คณะบุคลการวิทยาลัยฯ
จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 130 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้างความพร้อม และแนวทางการเข้าฝึกอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาในการออกฝึกอาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มิถุนายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,600.- บาท (ปวส.)
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาและผู้ปกครองได้ศึกษาดูงาน
9.2 เพื่อเพิ่มแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
9.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ
9.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
9.5 เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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62. โครงการ นักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่ การประกอบอาชีพ ช่วยให้
นั ก ศึก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ในการปฏิบั ติ งานจริ ง เพื่อ ให้ เ กิด ทั กษะและความสามารถในการทางานที่ ดี
สอดคล้ องกับ ความต้องของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการทางาน สามารถ
เห็ นวิธีการสร้ างผลผลิ ตที่มีป ระสิทธิภ าพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้
นักศึกษาฝึกงาน ทางานร่วมกันกับผู้อื่นที่สาคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทักษะพัฒนาวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 38 คน
นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 คน
นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาพณิชยการ
จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 58 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
พฤษภาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพิ่มทักษะพัฒนาวิชาชีพ
9.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติอาชีพจริง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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63. โครงการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง ประจาปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้
นั ก ศึก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ในการปฏิบั ติ งานจริ ง เพื่อ ให้ เ กิด ทั กษะและความสามารถในการทางานที่ ดี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการทางาน สามารถ
เห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักศึกษา
ฝึกงาน ทางานร่วมกันกับผู้อื่นที่สาคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพิ่มทักษะพัฒนาวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง
5.3 เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 35 คน
นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 10 คน
นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาพณิชยการ
จานวน 10 คน
นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 38 คน
นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 10 คน
นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาพณิชยการ
จานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 113 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสใช้เครื่องมื อใหม่ ๆ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพิม่ ทักษะพัฒนาวิชาชีพ
9.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ , หลังการเข้าร่วมโครงการ
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64. โครงการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง ประจาปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้
นั ก ศึก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ในการปฏิบั ติ ง านจริ ง เพื่อ ให้ เ กิด ทั กษะและความสามารถในการทางานที่ ดี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามี
โอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการทางาน สามารถ
เห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักศึกษา
ฝึกงาน ทางานร่วมกันกับผู้อื่นที่สาคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพิ่มทักษะพัฒนาวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง
5.3 เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 35 คน
นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 10 คน
นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาพณิชยการ
จานวน 25 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 70 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ ๆ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
กุมภาพันธ์ 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพิ่มทักษะพัฒนาวิชาชีพ
9.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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65. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการจัดการศึก ษากระบวนการเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์จริง ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการออกฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตองการ
ปฏิบัติงานและเทคนิคการทางาน สามารถเห็นวิธีการสร้า งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความ
เชื่อมั่น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน
5.2 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา
จานวน 150 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 150 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้างความพร้อม และแนวทางการเข้าฝึกอาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มิถุนายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาได้แนวทางการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน
9.2 นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง และฝึกงาน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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66. โครงการ ศึกษาดูงาน ปวช.1 ประจาปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ได้มีนโยบายในการออกศึกษาดูงานส าหรับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เพื่อเป็น แนวทางในการเรียนสายอาชีพ ในสายงานนั้น ๆ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความสาคัญในการออกศึกษาดูงาน จึงจัดทาโครงการออกศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการขึ้น เพื่อเพิ่มแนวทางการศึกษาให้กับผู้เรียน และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สถานประกอบการ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาดูงาน
5.2 เพื่อเพิ่มแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
5.3 เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 80 คน
นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 20 คน
นักศึกษา ปวช. 1 แผนกพณิชยการ
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 120 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้ างแรงจู งใจและแนวทางการประกอบอาชีพ ให้ ตรงกับสายงานที่ผู้ เรียนเลื อกเรียน
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 80 คน
9.2 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 20 คน
9.3 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกพณิชยการ
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 120 คน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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67. โครงการ ประชุมสัมมนาการออกพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายมุ่งเน้นการ กระบวนการเพิ่มทักษะ
พัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอาชีพจริง เพื่อ
เพิ่มพูนให้เกิดทักษะและความสามารถในการทางานที่ดี ครูมีโอกาสใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในวงการธุรกิจสายงานอาชีพ
นั้ น ๆ ตลอดจนทราบถึง ขั้น ตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคการทางาน สามารถเห็ นวิธีการส ร้ างผลผลิ ตที่ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้ครูพัฒนาวิชาชีพ ทางานร่วมกัน
กับผู้อื่นที่สาคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการแสดง
ความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไข
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการประชุมสัมมนาการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝุายแสดงความคิดเห็น
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูแผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 5 คน
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟูา
จานวน 2 คน
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 2 คน
ครูแผนกวิชาพณิชยการ
จานวน 3 คน
ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
จานวน 2 คน
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
จานวน 3 คน
ครูวิชาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวย
จานวน 1 คน
ครูวิชาชีพระยะสั้น วิชาทาขนม
จานวน 1 คน
ครูวิชาชีพระยะสั้น วิชาร้อยลูกปัด
จานวน 1 คน
ผู้แทนสถานประกอบการ
จานวน 16 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 36 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัย กับสถานประกอบการ และให้
ความรู้แก่สถานประกอบการ และครู-อาจารย์ในการออกพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กรกฎาคม 2560
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อส่งเสริมการประชุมสัมมนาการออกพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานประกอบการ
9.2 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
9.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝุายแสดงความคิดเห็น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ

188
68. โครงการ ฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย
รายวิชาการทาสี เคมี ยืด ดัด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาเสริมสวย
2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการทางานอย่างเห็นได้
ชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่ค ลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหา
งานทา การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลรูปลักษณ์เรือนกาย ตลอดจนบุคคลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ยอมรับ
มั่นใจ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด แผนกคหกรรมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชาเทคนิคการทาสี เคมี ยืด ดัด เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก
ให้โดดเด่นและความมั่นใจของผู้เข้ารับอบรมให้มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมสีและทาเคมี
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงวิธีการเลือกทาสีให้เหมาะสมกับสีผิว
5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปรียบเทียบสีของผมกับสีในระดับสีนั้น
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยเข้าร่วมอบรม จานวน 31 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกเสริมสวยนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง มกราคม 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เข้ารบการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทคนิค และหลักการทาสี เคมี ยืด ดัด ที่หลากหลายสไตล์ที่
เหมาะสมกับตนเอง และแก้ไขจุดบกพร่องกรณีสีผมไม่เสมอกัน
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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69. โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
- โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเรื่องอาคารสถานที่ นับเป็นภาระงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ที่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการบริหารงานด้านอื่น ๆ เพราะการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม จะช่วยให้
การดาเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการพัฒ นาอาคารสถานที่ภ ายในวิทยาลั ยมาโดยตลอด ทั้งการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ การสร้างเพิ่มเติม การตกแต่งให้สวยงาม การรักษาความ
สะอาดและอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาลัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
ติดต่อราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัย ตลอดจนถึงการให้บริการหน่วยงาน หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 มีห้องในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯมีห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000.- บาท (ระยะสั้น)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯมีห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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70. โครงการ ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร
ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ด้ว ยทางศูน ย์ อ านวยการความปลอดภั ยทางถนน ได้ กาหนดแผนบู ร ณาการปู อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 และทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก สาหรับใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
จึงได้จั ดโครงการ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้
ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิต ร่างกาย แล ะ
ทรัพย์สิน วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรม คือ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโทษ โทษของการไม่
สวมหมวกนิรภัย และจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยภายในสถานศึกษา และจัดทาปูายนิเทศและรณรงค์
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้และโทษของการไม่
สวมหมวกนิรภัย
5.2 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน
5.3 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง
ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา
จานวน 180 คน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 35 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 215 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ธันวาคม 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000. - บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้และโทษของการไม่สวม
หมวกนิรภัย
9.2 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน
9.3 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางทั้ง
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
9.4 เพื่อให้ คณะครู บุ คลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ

192
71. โครงการ การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และสถานประกอบการ(ต่อยอดจากการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2 ลักษณะโครงการ

โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กล่าวว่าการ
จัดการอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ วิทยาลัยเน้นการพัฒนาการเรียน
การสอนและฝึกอาชีพ เปูาหมายในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับท้องถิ่นและสถานประกอบการ ดังนั้นวิทยาลัย
จึ งจั ด ทาโครงการ การพัฒ นาและใช้ห ลั กสู ตรสมรรถนะที่ ส อดคล้ องกับความต้ องการของท้อ งถิ่น และสถาน
ประกอบการ(ต่อยอดจากการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559) เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ
5 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาและจัดทาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ
1.2 เพื่อท้องถิ่นและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.3 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนาและจัดทาหลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการจานวน 3 สาขางาน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มีนาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- บาท (โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ
9.2 ครูมีประสบการณ์ในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และสถานประกอบการ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามผลระหว่างการดาเนินการ
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72. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
(กล้องวงจรปิด)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของสานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทางานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing)
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้าซ้อนการทางาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น
สามารถ ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุน การ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการ บริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เปูาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(Management Information System: MIS) มาปรับใช้จริงในองค์กร จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับ
ระบบการดาเนินงานขององค์กร โดยคานึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสาคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการทางาน ลดการทางานซ้าซ้อน
และลดความผิ ดพลาดจากการทางานของคน การนาคอมพิว เตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพของงานทาให้ สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน แต่ด้วยปัจจุบัน ระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ใน
วิทยาลั ยสารพัดช่างลพบุ รี มีขนาดความจุของฐานข้อมูล ไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทาให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ครบถ้วน
ดังนั้น เพื่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพให้กับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน(MIS for management and Learning)
เพื่อนาระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บ การสืบ-ค้น ข้อมูลสาหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ
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5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ มี ร ะบบสารสนเทศบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ งานบริ ห ารองค์ ก ร การเรี ย น
การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
5.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ ร ะบบสารสนเทศบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ งานบริ ห ารองค์ ก รงานบริ ก าร
และงานจัดการเรียนการสอน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีร ะบบการจั ดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสื บค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์ มีระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 49,800.- บาท (โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาหรับงานบริหารองค์กร งานบริการและงานจัดการ
เรียนการสอน
9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9.3 เพิ่มประสิทธิภาพ จากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ Extranet
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมีช่อง ทางเพิ่มในการทางานร่วมกัน
สะดวกไม่จากัดเวลา และสถานที่
9.4 มีระบบการจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์
9.5 มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล
9.6 สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างการดาเนินการ
10.2 เสร็จสิ้นการดาเนินการ

195
73. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
(ศูนย์การเรียนบ้านหมี่)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้า งขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของสานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทางานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing)
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้าซ้อนการทางาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น
สามารถ ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุน การ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการ บริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เปูาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(Management Information System: MIS) มาปรับใช้จริงในองค์กร จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับ
ระบบการดาเนินงานขององค์กร โดยคานึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสาคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการทางาน ลดการทางานซ้าซ้อน
และลดความผิ ดพลาดจากการทางานของคน การนาคอมพิว เตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพของงานทาให้ สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน แต่ด้วยปัจจุบั นระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ใน
วิทยาลั ยสารพัดช่างลพบุ รี มีขนาดความจุของฐานข้อมูล ไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทาให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ครบถ้วน
ดังนั้น เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน(MIS for management and Learning)
เพื่อนาระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บ การสืบ-ค้น ข้อมูลสาหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ
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5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ มี ร ะบบสารสนเทศบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ งานบริ ห ารองค์ ก ร การเรี ย น
การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
5.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ ร ะบบสารสนเทศบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ งานบริ ห ารองค์ ก รงานบริ ก าร
และงานจัดการเรียนการสอน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีร ะบบการจั ดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสื บค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์ มีระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000.- บาท (โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาหรับงานบริหารองค์กร งานบริการและงานจัดการ
เรียนการสอน
9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9.3 เพิ่มประสิทธิภาพ จากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ Extranet
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมีช่อง ทางเพิ่มในการทางานร่วมกัน
สะดวกไม่จากัดเวลา และสถานที่
9.4 มีระบบการจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์
9.5 มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล
9.6 สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างการดาเนินการ
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74. โครงการ การพัฒนางานอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงาน
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเรื่องอาคารสถานที่ นับเป็นภาระงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา
ทุกแห่งที่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการบริหารงานด้านอื่นๆ เพราะการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม จะช่วยให้
การดาเนินการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการพัฒ นาอาคารสถานที่ภ ายในวิทยาลั ยมาโดยตลอด ทั้งการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ การสร้างเพิ่มเติม การตกแต่งให้สวยงาม การรักษาความ
สะอาดและอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย เอื้ อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ติดต่อราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัยตลอดจนถึงการให้บริการหน่วยงานหรือประชาชน
ทั่วไปที่มาขอใช้อาคารสถานที่และจัดกิจกรรมต่างๆ งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดทาโครงการการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยมีอาคารเรียนและปฏิบัติการ ที่มีระบบไฟฟูาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมแซมระบบไฟฟูาอาคารเรียนและปฏิบัติการ
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯมีระบบไฟฟูาในอาคารเรียนและปฏิบัติการ สาหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,200.- บาท (โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯมีอาคารเรียนและปฏิบัติการที่มีระบบไฟฟูาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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75. โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีศึกษากับหน่วยงานภายนอก
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานความร่วมมือ
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้วิทยาลัยผลิตนักศึกษาให้ตอบสนอง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในชุมชน และท้องถิ่นปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ งและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะความก้ าวหน้ า ทางเทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต และการบริ ก าร
ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ และบริ การ และภาคการเกษตรจาเป็นต้องพัฒ นากระบวนการผลิตคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อให้ ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ความจาเป็นดังกล่ าวส่งผลให้ ส ถาน
ประกอบการมีความต้องการคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานและคุณภาพแรงงานเปลี่ยนไป โดยที่สถานศึกษาของรัฐไม่
สามารถผลิตกาลังคนสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
5.2 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูให้สามารถพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.4 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังแรงงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพคุณลักษณะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือ
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 หน่วยงานภายนอกทาความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 .- บาท (โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 จานวนสถานประกอบการทาความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
9.2 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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76. โครงการ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (MINI TOEIC)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความจาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่ อ สารท างานและติ ด ต่ อ งานต่ า งๆ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ภ าษาอั ง กฤษจะได้ เ ปรี ย บกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ท างด้ า น
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (MINI TOEIC) ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
โดยในประเทศไทยมีการสอบเข้าทางาน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและ
การอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบสามารถวัดทักษะความสามารถในการนาภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟัง
และการอ่านคะแนนของ TOEIC
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียน
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกด้านการพูด
5.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
5.4 เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
6.1.2 นักเรียนที่เข้าทดสอบมีความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง-การอ่าน
6.1.3 ครูผู้ควบคุมการทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน
6.1.4 คณะกรรมการในการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (MINI TOEIC)
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000.- บาท
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง
9.2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9.3 วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใดในแต่ละทักษะการฟังการฟังไวยากรณ์และการอ่าน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการ
10.2 เสร็จสิ้นโครงการ
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77. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตาบลโก่งธนู)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ดาเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้ ให้ ป ระชาชนรู้ วิธีการดูแลบารุงรั กษา ให้ ส ามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร
และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้กว้างขวางครอบคลุม รวมทั้งการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่ มอาชีพประจ าตาบล สร้ างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่ว มกั บ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
รับผิดชอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จานวน 1 ศูนย์ โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 เป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้า สีดาให้กับประชาชน สร้างทักษะให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน
หน่วยงานและโรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานกับนักเรียนจานวน 250 คน และมีผู้เข้าร่วมรับบริการ
300 คน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะแ ก่ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2560

201
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,500.- บาท (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การรักษาการซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
9.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดย
การฝึกสอนและการย้อมผ้าสีดา
9.3 ประชาชนโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ การทาโบว์ริบบิ้นสีดาและพร้อมรับแจกริบบิ้นสีดาฟรี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม
10.2 สรุปและประเมินผลการดาเนินการ

202
78. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เทศบาลบ้านหมี่)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ดาเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้ ให้ ป ระชาชนรู้ วิธีการดูแลบารุงรั กษา ให้ ส ามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่อง กลการเกษตร
และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้กว้างขวางครอบคลุม รวมทั้งการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่ มอาชีพประจ าตาบล สร้ างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่ว มกั บ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
รับผิดชอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จานวน 1 ศูนย์ โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 เป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีดาให้กับประชาชน สร้างทักษะให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกั บองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน
หน่วยงานและโรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ งานกับนักเรียนจานวน 250 คน และมีผู้เข้าร่วมรับบริการ
300 คน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
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7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การรักษาการซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
9.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดย
การฝึกสอนและการย้อมผ้าสีดา
9.3 ประชาชนโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ การทาโบว์ริบบิ้นสีดาและพร้อมรับแจกริบบิ้นสีดาฟรี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม
10.2 สรุปและประเมินผลการดาเนินการ
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79. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ดาเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ภายใต้กิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้ ให้ ป ระชาชนรู้ วิธีการดูแลบารุงรั กษา ให้ ส ามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร
และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่ประส บ
ความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้กว้างขวางครอบคลุม รวมทั้งการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่ มอาชีพประจ าตาบล สร้ างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่ว มกั บ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
รับผิดชอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) จานวน 1 ศูนย์ โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 เป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีดาให้กับประชาชน สร้างทักษะให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน
หน่วยงานและโรงเรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานกับนักเรียนจานวน 250 คน และมีผู้เข้าร่วมรับบริการ
300 คน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000.- บาท (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การรักษาการซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
9.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดย
การฝึกสอนและการย้อมผ้าสีดา
9.3 ประชาชนโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ การทาโบว์ริบบิ้นสีดาและพร้อมรับแจกริบบิ้นสีดาฟรี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม
10.2 สรุปและประเมินผลการดาเนินการ
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80. โครงการ ศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการประชาชน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา
ดาเนินการโครงการศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยภาคใต้ สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการดูแลบารุงรักษา ให้สามารถซ่อม
บารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในเขตภาคใต้
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การดาเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะ
อาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
รั บ ผิ ดชอบโครงการศูน ย์ อาชีว ะอาสาบริ การช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในเขตภาคใต้ หมู่บ้านหั ว ปุ า
ตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
5 วัตถุประสงค์
5.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบารุงเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลด
รายจ่าย โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟูา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคนิคพื้นฐาน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในการออกไปบริการชุมชน
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ งานกับนักเรียนจานวน 30 คน และมีผู้เข้าร่วมรับ
บริการ 150 คน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 13 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000.- บาท (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การรักษาการซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ อุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
9.2 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟูา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคนิคพื้นฐาน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม
10.2 สรุปและประเมินผลการดาเนินการ
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81. โครงการ ปรับปรุงโต๊ะเรียนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยแผนกเทคนิ ค พื้ น ฐาน ได้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ปวช .
และระดับ ชั้ น ปวส. ให้ แก่ ช่า งอุต สาหกรรมต่า ง ๆ ซึ่ง ในรายวิ ช าเขีย นแบบเทคนิ ค เบื้ อ งต้ น นั้น ได้มี ค รุภั ณ ฑ์
การศึกษาชุดโต๊ะเขียนแบบได้ชารุดและเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนผู้สอนเกิดความพร้อมและมีอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ในการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้โต๊ะสาหรับใช้ในการเรียนการสอน จานวน 8 ตัว
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมีอุปกรณ์ที่สมบูรณ์และพร้อมการเรียน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 6 มกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000.- บาท (ปวส.)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้โต๊ะสาหรับใช้ในการเรียนการสอน จานวน 8 ตัว
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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82. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อใช้ในราชการ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานพัสดุ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานพั ส ดุ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก ารทางการศึ ก ษา จั ด วางระบบและควบคุ ม การใช้
ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง การบารุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งจะช่ วยพัฒนาการเรียนการสอน และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ราชการของวิทยาลัยมี
สภาพทรุดโทรมอันเนื่องมาจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรจัดซื้อรถยนต์ราชการ เพื่อทดแทน
รถยนต์คันเก่า ที่มีอายุการใช้งานมานานและต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจานวนมาก เพื่อเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- รถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง ดีเซล ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน ม-6675 ลพบุรี สีเทา
จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2536 อายุการใช้งาน 23 ปี
- รถบรรทุกเล็กกระบะ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง-9900 ลพบุรี จัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2538 อายุการใช้งาน 21 ปี
- รถ 6 ห้ อ ยี่ ห้ อ ISUZU หมายเลขทะเบี ยน 40-0288 ลพบุ รี สี ฟูา ได้ รั บ บริ จ าคเมื่อ วั น ที่
29 กันยายน 2551 อายุการใช้งาน 8 ปี
- รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-3562
ลพบุรี จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 อายุการใช้งาน 6 ปี
ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก
กระบะสี่ประตู (ดีเซล) จานวน 1 คัน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อรถยนต์ราชการ (รถกระบะ 4 ประตู)
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา
5.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รถยนต์ราชการ (รถกระบะ 4 ประตู) ดีเซล จานวน 1 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีรถยนต์ราชการ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา และมีรถยนต์
ราชการที่พอเพียงกับการใช้งาน ซึ่งทดแทนรถยนต์คันเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม อันเนื่องมาจากการใช้งาน
มาเป็นเวลานาน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
1 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
700,000.- บาท (บารุงการศึกษา)
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสถานศึกษา (รถกระบะ 4 ประตู) จานวน 1 คัน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการ
10.2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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83. โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ0601/9104 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2559ให้ห น่ วยงานราชการและรั ฐวิส าหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โ ครงการพระราชดาริ นั้น ทาง
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของโครงการในพระราชด าริ ที่ ส่ ง ผลให้ ประชาชนและ
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อตอบสนองต่อส่วนกลางจึงมีการส่งเสริมให้มีการ
พัฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ ศึ กษาค้น คว้า ตามโครงการพระราชดาริ และน าความรู้
มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการในพระราชดาริ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพรรณพืช
ในการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จานวน 31 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาธรรมชาติ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
76,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้และมีแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและพรรณพืช
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชดาริได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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84. โครงการ การเตรียมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
(ห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งกาลัง)
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปรับปรุงห้องเรียนทางเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ทันสมัย
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังและเกิดประโยชน์ ทางงานสื่อการ
เรียนการสอนเห็นว่าจาเป็นต้องมีห้องเรียนที่ทันสมัยและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้ น จึ งได้จั ดทาโครงการ “การเตรียมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา (ห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งกาลัง)”ขึ้น โดยใช้ห้องเรียนอาคาร 1 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จานวน
1 ห้ อง ใช้โ ครงสร้ างเก่าของห้องมาปรั บ ปรุงแก้ไขบางส่ ว นให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเรียนการสอน จน
ห้องเรียนดังกล่าวสาเร็จสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติได้หลายวิชา เพราะได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมและ
สามารถเคลื่ อนย้ายวัสดุอุป กรณ์ในห้ องให้ใช้การได้รับรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา ที่ ใ ห้ กั บ สถานศึก ษาในสั ง กั ดทุ ก แห่ ง ด าเนิน การจั ดสถาน ที่ เรี ย นรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าถึงองค์ความรู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
โดยจัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงเยาวชน
5 วัตถุประสงค์
5.1 จัดทาห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งกาลัง 1 ห้อง
5.2 ได้เข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาห้องปฏิบั ติการช่ว งล่างและส่งกาลั ง 1 ห้องเข้าประกวด การจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 1 ห้อง
9.2 ได้สื่อการเรียนการสอนทันทีสมัยมีคุณภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการ
10.2 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
10.3 จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม)
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85. โครงการ เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจากอง ลูกเสือวิสามัญ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
คณะครูผู้กากับลูกเสือวิสามัญ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการอสนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้
ตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้
เขียนไว้ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล
และแรมคืน ในปี ห นึ่ ง ไม่น้ อ ยกว่ า 1 ครั้ ง ครั้ง หนึ่ง ให้ พัก แรมอย่า งน้อ ยหนึ่ ง คืน การเดิ น ทางไกลและแรมคื น
มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม
ในภาคเรียนของชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ทุก สาขา กาหนดให้มี
การจั ดการสอนวิช าลู กเสื อวิ ส ามัญ เพื่อ ให้ นั กเรียนได้รู้ จักการรับผิ ดชอบต่อ ตนเอง หมู่ คณะ การอยู่ร่ว มกั น
การสามัคคี ปรองดองกัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู้จักเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นหัวใจสาคัญของ
ลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ ได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะในวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้รับระหว่างการอยู่ค่ายพัก
แรม และเป็ นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สั งคมและ
ประเทศชาติวิทยาลัย จึงได้จั ดโครงการเข้าค่ายพักแรมลู กเสือวิส ามัญ รวมกับวิทยาลั ยฯต่างๆ ในอาชีว ศึกษา
จังหวัดลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีประสบการณ์การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
5.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความสามัคคีและมีระเบียบวินัย
5.4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ -เนตรนารีวิสามัญ และครูได้ทากิจกรรม จานวน 65 คน
และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 85
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เยาวชนซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ -เนตรนารีวิสามัญได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข มี
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางบวกเป็นที่ยอมรับของคณะครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 – มีนาคม 2560
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือได้รับประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรม และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
9.2 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่พี่น้อง ลูกเสือ ซึ่งจะเป็นผลดีในการทางานร่วมกันในสถานศึกษา
9.3 เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ และความเข้าใจต่อกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในทางที่ดี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรมในระหว่างดาเนินการ
10.2 แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ
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86. โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปใน
อนาคต จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์ นอกจากนั้นยังมี
ศาสนาประจาชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต วิทยาลัยฯจึงจัดโครงการเพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5.2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จานวน 45 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
15,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความปลื้มปิติและน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรุณาธิคุณ
9.2 ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจและมี
ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา กษัตริย์
9.3 ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่นในการ
ดารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
10.2 หลังการเข้าร่วมโครงการ
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87. โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดาริตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตกาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมี
นโยบายให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีความรู้ในวิชาชีพ และมีความรู้ในการศึกษาต่อเพื่อที่จะก้าวสู่
โลกของอาชีพหรือการทางาน เป็ น การปัจฉิมนิเทศเป็นวิธีการให้ ข้อมูล ต่างๆ ดังกล่ าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้
นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทางานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้อย่างถูกต้องและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการเลิกจ้างงาน นั กศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจวิธีการในการสมัครและคัดเลือกเข้าทางานในสถาน
ประกอบการ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3
6.1.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาที่ตนชอบถนัด
6.2.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัว
6.2.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว โดยนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
6.2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ ในการอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุข
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1
มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
36,000.- บาท (กิจกรรม)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีแนวทางในการเลือกที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
9.2 มีความรู้และความเข้าใจปฏิบัติตนในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
9.3 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างดาเนินการ
10.2 เสร็จสิ้นโครงการ
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88. โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่วนใหญ่เชื่ อมต่อด้วย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของสานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทางานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing)
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้าซ้อนการทางาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูก ต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น
สามารถ ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนั บสนุน การ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการ บริหาร
จัดการองค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เปูาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภ าพการนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(Management Information System: MIS) มาปรับใช้จริงในองค์กร จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอดคล้องกับ
ระบบการดาเนินงานขององค์กร โดยคานึงถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสาคัญ ในการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันให้ที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการทางาน ลดการทางานซ้าซ้อน
และลดความผิ ดพลาดจากการทางานของคน การนาคอมพิว เตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพของงานทาให้ สามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน แต่ด้วยปัจจุบันระบบสารสนเทศที่มีใช้อยู่ใน
วิทยาลั ยสารพัดช่างลพบุ รี มีขนาดความจุของฐานข้อมูล ไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทาให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ครบถ้วน
ดังนั้น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน(MIS for management and Learning)
เพื่อนาระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บ การสืบ-ค้น ข้อมูลสาหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ
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5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ มี ร ะบบสารสนเทศบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ งานบริ ห ารองค์ ก ร การเรี ย น
การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
5.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ ร ะบบสารสนเทศบนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ งานบริ ห ารองค์ ก รงานบริ ก าร
และงานจัดการเรียนการสอน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีร ะบบการจั ดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสื บค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์ มีระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,800.- บาท (บกศ.)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาหรับงานบริหารองค์กร งานบริการและงานจัดการ
เรียนการสอน
9.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9.3 เพิ่มประสิทธิภาพ จากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ Extranet
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมี ช่อง ทางเพิ่มในการทางานร่วมกัน
สะดวกไม่จากัดเวลา และสถานที่
9.4 มีระบบการจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการสืบค้น สะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
สามารถค้นหาเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์
9.5 มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล
9.6 สามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างการดาเนินการ

219
89. โครงการ จัดหายาให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ไว้บริการนักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี อย่างพอเพียงและสะอาด ปลอดภัย งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงต้องจั ดเตรียมยาสามัญ
ประจาบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้เพียงพอสาหรับการดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผู้เรียนและ
บุคลากรด้านสุขภาพอนามัย
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัย
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ทุกชั้นปี 200 คน
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จานวน 45 คน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สุขภาพของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีสุขภาพที่ดี
6.2.2 สุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีสุขภาพที่ดี
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ระยะสั้น)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการ
บริการและบรรเทาอาการได้ทันท้วงที
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างการดาเนินการ
10.2 เสร็จสิ้นโครงการ
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90. โครงการ อบรมเทคโนโลยีฮอนด้าและขับขี่ปลอดภัย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ลักษณะโครงการ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์
โครงการตามภาระงานประจา

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อส่ง
เข้าร่วมการให้นักเรียนนักศึกษาขับ ขี่รถจักรยานยนต์และกฎจราจรให้ถูกต้อง เพื่อให้ครู -อาจารย์และนักเรียน
นักศึกษาได้ใช้ถนนในการเดินทางอย่างถูกต้องและปลอดภัย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษาได้ศึกษามีความปลอดภัยในการขับขี่
5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียน – นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ไม่ปลอดภัย
5.3 เพื่อปลูกจิตสานึกในการรักษาความปลอดภัยในกฎจราจร
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาและครู – อาจารย์เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์โดยตรงและการปฏิบัติจริง ในการขับขี่
อย่างปลอดภัย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,200.- บาท (อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู – อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความผูกพันและมีความสามัคคีในการทางานเป็นทีม
9.3 นักศึกษามีจิตสานึกในการขับขี่ปลอดภัย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ระหว่างการดาเนินการ
10.2 เสร็จสิ้นโครงการ
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91. โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตามภาระงานประจา
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยอาชีวะอาสา
และรวมกลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ในสาขาวิชาชีพด้านการอาชีวศึกษา และใช้เป็นแหล่งฝึก
ภาคปฏิบั ติ ให้ กับ นั กเรี ย น นั กศึ กษาส าหรั บ ในช่ว งเทศกาลปี ใหม่ ประจาปี 2560 อาชี ว ศึ ก ษาจัง หวัด ลพบุ รี
มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดลพบุรี และเทศบาลตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ดาเนินการระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้กับประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2560
5.2 เพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
6 เปูาหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชาชนเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ประมาณ 350 คัน
6.2
เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและมีความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 59,000.- บาท (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center)
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้ รั บ การตรวจเช็ คซ่ อมบ ารุ ง และการยื ดอายุ ก ารใช้ งานเครื่อ งยนต์ และเพื่อ ความ
ปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลาเนา
9.2 ประชาชนได้รับบริการตรวจเช็คบารุงรักษา จานวนไม่น้อยกว่า 350 คน
9.3 นักศึกษามีจิตสานึกในการขับขี่ปลอดภัย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินหรือแบบสอบถาม
10.2 สรุปและประเมินผลการดาเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัตริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน

7,082,950

1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

5,500,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2560

2.2

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2559
2.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพ
เฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น) ปีการศึกษา
2560

2,889,230

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.4 โครงการบริการด้านทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
2.5 โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
2.6 โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน
นักเรียนนักศึกษา
2.7 โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2.8 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
2.9 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี
2.10 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
และระบบสาธารณูปโภควิทยาลัยฯ
2.11 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.
2.12 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปี
การศึกษื 2559
2.13 โครงการดาเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา
2559
2.14 โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสู่ความเป็นเลิศ
2.15 โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
วศึกษาฒนาระบบกลไกการประกัน
2.16 อาชี
โครงการพั
คุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก

293

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
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ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.17 โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพและการ
บริการวิชาชีพและวิชาชีพสู่ชุมชน
2.18 โครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะและเศรษฐกิจพอเพียง
2.19 โครงการตรวจสารเสพติด
2.20 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
2.21 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น(การ
ออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและ
การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว)
2.22 โครงการ การเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย
รายวิชา การทาสี ยืด ดัด
2.23 โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริม
สวย รายวิชาเทคนิคการแต่งหน้าและดูแล
วพรรณ จกรรมศึกษาสภาพปัจจุบัน
2.24 ผิโครงการกิ
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออก
กลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2560
2.25 โครงการอบรมนักเรียนแกนนาเพื่อพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1/2560
2.26 โครงการจัดทาแฟ้มประวัตินักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
2.27 โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
2.28 โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ

294

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

294

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.29 โครงการเตรียมความพร้อมงานชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2559
2.30 โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ
หมายเลข 40-0288 ลพบุรี
2.31 โครงการจัดซื้อสูทองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
2.32 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาเนื่องในกิจกรรมเข้าพรรษา ปี
2560
2.33 โครงการพิธีเปิดประขุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย
2.34 โครงการพั
ฒนาผู้เรียนที่เป็นคนดีและคนเก่ง
2.35 โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหามหาราชินี
2.36 โครงการวันปิยะมหาราช
2.37 โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจาปี 2560
2.38 โครงการวันสถาปนา ปี 2560
2.39 โครงการกีฬาสีภายในต้านภัย ยาเสพติด
1/2560
2.40 โครงการคุณธรรมนาความรู้
2.41 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2.42 โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย

295

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.43 โครงการกีฬาครูอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี
2.44 โครงการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
วันวิสาขบูชา ปี 2560

2.45 โครงการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่
2.46 โครงการ 999,999ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
อาชีวะสมานฉันท์
2.47 โครงการอบรมแกนนาเพื่อพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2559
2.48 โครงการแนะแนวสัญจร
2.49 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศห้องประชุม
2.50 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกเตรียมความพร้อม
เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น(การ
ออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
แต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว
2.51 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.52 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาพื้นฐาน
2.53 โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชนฝึกอบรม 108 อาชีพ
2.54 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมความปลอดภัย
ทางถนน

2.55 โครงการตรียมพร้อมสู่การประเมินหน่วย
มาตรฐานและสมาชิกดีเด่นระดับ
อาชีวศึกษา ภาคกลาง

296

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
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ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.56 โครงการทาบุญปีใหม่เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ในหลวง ร.9
2.57 โครงการปรับปรุงสานักงาน
2.58 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
2.59 โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพสาหรับ
นักศึกษาทวิภาคี

ปี 2560

2.60 โครงการสัมมนาสถานประกอบการฝึกงาน
และการฝึกประสบการณ์จริง
2.61 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส.1
ปีการศึกษา 2560
2.62 โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจาปี
การศึกษา 2560
2.63 โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง
ปีการศึกษา 2559
2.64 โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง
ปีการศึกษา 2560
2.65 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์จริงและฝึกงาน ปี 2560
2.66 โครงการศึกษาดูงาน ปวช.1 ประจาปี
การศึกษา 2560
2.67 โครงการประชุมสัมมนาการออกพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถาน
ประกอบการ ปี 2560
2.68 โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย รายวิชา
การทาสี เคมี ยืด ดัด
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
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ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.69 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
2.70 โครงการขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร
2.71 โครงการพัฒนาและใช้หลักสูตรสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ
2.72 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ(กล้องวงจรปิด)
2.73 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ(ศูนย์การเรียนบ้านหมี่)
2.74 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงานเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
2.75 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในก
การจัดอาชีวศึกษากับหน่วยงานภายนอก
2.76 โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
(Mini TOEIC)
2.77 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนภายใต้
กิจกรรมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลย
เดช(โก่งธนู)
2.78 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนภายใต้
กิจกรรมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลย
เดช(บ้านหมี่)
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.79 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center)ภายใต้กิจกรรมถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอ
ลยเดช นย์อาชีวะบริการช่วยเหลือ
2.80 ดุโครงการศู
ผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้
2.81 โครงการปรับปรุงโต๊ะเรียน แผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
2.82 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อใช้
ในราชการ
2.83 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
เพื่อจัดการศึกษาตามแนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2.84 โครงการการเตรียมประกวดการจัดสถานที่
เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
(ห้องปฏิบัติการช่วงล่างและส่งกาลัง)
2.85 โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและพิธี
เข้าประจากอง ลูกเสือวิสามัญ
2.86 โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
2.87 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษาและ
ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดาริตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา
2.88 2559
โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึกษา
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

2.89 โครงการจัดหายาให้นักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากร
2.90 โครงการอบรมเทคโนโลยีฮอนด้าและขับขี่
ปลอดภัย
2.91 โครงการอาชี
วะอาสา
เทศกาลปีใหม่ 2560
โครงการตาม
พ.ร.บ.ตาม

3 งบประมาณ
3.1 โครงการ ....................................................
3.2 โครงการ ....................................................
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
4 สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ....................................................
4.2 โครงการ ....................................................
4.5 โครงการ ....................................................
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
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ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ที่ใช้
งาน/
รวม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ไตร เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน
แผนก ที่
มาส 2
ใช้จ่าย

