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คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        
เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสำคัญ            
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ในการดำเนินการจัดทำได้ผ่านกระบวนการ    
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของ ผู้บริหารของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพอันสูงสุด    
จากการใช้งบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2566 จะเป็นแนวทางในการนำนโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ท้ายนี ้ ขอขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2566 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 
         

 
เรื่อง/รายการ หน้า 

 ส่วนที่ 1  บทนำ 
       

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561 – 2580) 
  

1 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)   2 
 1.3  แผนการศึกษาแห่งชาต ิ20 ปี (2560 – 2579)   3 
 1.4  แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)   5 
 1.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   5 
 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี

งบประมาณ 2566 
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 ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐาน 
      

 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลกัษณ์ เอกลักษณ์ 
     

13 
 ยุทธศาสตรว์ิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา      13 
 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา      14 
 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน่ 

    
15 

 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
    

18 
 แผนภูมิโครงสร้างการบรหิาร 

     
19 

 ข้อมูลบุคลากร 
      

20 
 ข้อมูล/เป้าหมายจำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

     
23 

      

 ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
    

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีต่อไป) 
   

26 
 สรุปงบหน้ารายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

   
26 
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 โครงการส่งเสริมครูผูส้อนและบุคลากรทางการศกึษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี (1)    32 
 โครงการพัฒนาสือ่ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (2)    34 
 โครงการปรับปรุงพื้นปาเก้ และทากาวกันน้ำเข้าอาคารห้องธุรการ  (3)    36 
 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์  (ink Tank 

Printer)  (4) 
38 

 โครงการจดัซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี Express   (5) 40 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพดัชา่งสี่พระยา  (6)    43 
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 สารบัญ  (ต่อ) 
     หน้า 
 ฝ่ายวิชาการ     
 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพชา่งยนต์  (7)    47 
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสตูรระยะสั้น ด้านงานเสริมสวยและความงาม  (8)    50 
 โครงการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 160 ชัว่โมง (9)     
 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (10) 53 
 โครงการเสริมสรา้งเทคนิคการเรียนรู้ด้านศิลปะจากศิลปิน  (11)    57 
 โครงการเปิดห้องแสดงผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน  (12)    59 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา     
 โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรกัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ตลอดจน

ประเพณีวัฒนธรรมไทย  (13) 
   62 

 โครงการออกหน่วยบริการสรา้งงาน สร้างอาชพีหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น สู่ตลาดแรงงาน
อย่างมีคุณภาพ (14) 

   65 

 โครงการอาชีวะจติอาสาเพื่อพัฒนาสังคม  (15)     
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
 โครงการระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  (16) 69 
 โครงการส่งเสริมความรว่มมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน  (17) 
 

 โครงการสรา้งอาชพี สร้างรายไดร้ะหว่างเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป  (18) 73 
 โครงการศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการชา่งไฟฟา้ วทิยาลัยสารพดัช่างสีพ่ระยา  (19) 77 
 โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนรายวิชาชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร  (20) 82 
 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กจิกรรมและแผนการใช้

จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

บทนำบทนำ  
  

11..11  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  25612561--2580)2580)      

          วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์   

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

  ยุทธศาสตร์ 6 ข้อยุทธศาสตร์ 6 ข้อ  

  1. ด้านความมั่นคง1. ด้านความมั่นคง    

  1.1.11  การรักษาความสงบภายในประเทศการรักษาความสงบภายในประเทศ  

  1.1.22  กาการรป้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

  11..33  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   ของชาติการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   ของชาติ  

  11..44  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและมิมิใใช่ช่ภาครัฐภาครัฐ  

  1.1.5 การพัฒนากลไกการบริหาร5 การพัฒนากลไกการบริหารจัจัดกดกาารความรความมั่นคงแบบองค์มั่นคงแบบองค์รวมรวม  

  22..  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

22..11..  การเกษตรสร้างมูลค่าการเกษตรสร้างมูลค่า  

2.2  2.2  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

2.3  2.3  สร้างสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  

2.4  2.4  โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโยง  

2.5  2.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

  33. . ด้าด้านการพันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

3.13.1  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

3.23.2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3.33.3  ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

3.43.4  การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลายการตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

3.53.5  การเสริมสร้างให้คนไทยมีการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุสุขขภภาวะที่าวะที่ดีดี  

3.63.6  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

3.73.7  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
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  44..  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

4.14.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  

4.2 4.2 การปฏิรูปรการปฏิรูประบะบบภบภาษีาษีแและละการคุ้มครอการคุ้มครองผู้บริโภคงผู้บริโภค  

4.3 4.3 การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)  

4.4 4.4 เรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องกระบวนการยุติธรรม  

4.5 4.5 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

4.6 4.6 การเสริมสร้างพลังทางสังคมการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

4.7 4.7 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้อการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่งถิ่นในในกนการพัฒนาตนเองารพัฒนาตนเองและจัดการตนเองและจัดการตนเอง  

  55..  ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

55..11  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

5.2 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

5.3 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูพภูมิมิออากากาศาศ  

5.4 5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  

5.5 5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

5.6 5.6 ยกระดับกระบวนทัยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  

  66..  ด้านการปรับสมดุลและพัด้านการปรับสมดุลและพัฒนฒนาราระบบกะบบการบริารบริหารจัดกหารจัดกาารภาครัฐรภาครัฐ  

6.16.1  การพัฒนาระบบบริการประชาชนการพัฒนาระบบบริการประชาชน  

6.2 6.2 การปรับสมดุลภาครัฐการปรับสมดุลภาครัฐ  

6.3 6.3 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

66..44  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

66..55  การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  

66..66  การแก้ไขกฎหมายการแก้ไขกฎหมาย  

66..77  การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม  
  

11..22    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคมแห่แห่งชางชาติ ฉติ ฉบับที่ 1บับที่ 12 2 (พ.ศ.2560(พ.ศ.2560--2564)2564)  

  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  12 มีทั้ งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ        ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  12 มีทั้ งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ        

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

11..  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

22..  ยุทธศาสตร์การสร้างคยุทธศาสตร์การสร้างควาวามเมเป็นธป็นธรรมแรรมและลดควาละลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมเหลื่อมล้ำในสังคม  

33..  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

44..  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน  
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55..  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

66..  ยุยุทธทธศาสตศาสตร์การ์การบริหารจัรบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยสังคมไทย  

77..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

88..  ยุทธศาสตร์การพัฒยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

99..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

1100..  ยุทธศาสยุทธศาสตร์คตร์ความวามร่วร่วมมืมมืออระหว่างระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนา  

1.3 1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (20 ปี (พ.ศ.พ.ศ.  25602560--25792579))  

      วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจากแนวคิดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจากแนวคิด                             

การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนด  

      วิสัวิสัยทัศยทัศน์ น์ ::  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

11..  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีปรมีประสิทะสิทธิภาธิภาพพ  

22..  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทกับบทบัญญัติของบัญญัติของ  

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  

33..  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีคคี  และและร่วมร่วมมือผนึกมือผนึก  

        กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

44..  เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง  

เป้าหมายไว้  2 ด้าน คือเป้าหมายไว้  2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (เป้าหมายด้านผู้เรียน (LLeeaarrnneerr  AAssppiirraattiioonnss))  โดยมุ่โดยมุ่งพัฒงพัฒนาผู้นาผู้ เรีเรียนทุยนทุกคนให้มีกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ในศตวรรษที่   ((33RRss88CCss) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ ) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้   

33RRss  ได้แก่ การอ่านออก (ได้แก่ การอ่านออก (RReeaaddiinngg) การเขียนได้ () การเขียนได้ (WWrriittiinngg) และการคิดเลขเป็น () และการคิดเลขเป็น (AArriitthhmmeettiiccss))  

88CCss  ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้และทักษะในการแก้ปัญหปัญหา (า (CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  aanndd  PPrroobblleemm  

SSoollvviinngg) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม () ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (CCrreeaattiivviittyy  aanndd  IInnnnoovvaattiioonn) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (CCrroossss--ccuullttuurraall  UUnnddeerrssttaannddiinngg) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ (ภาวะผู้นำ (CCoollllaabboorraattiioonn,,iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  MMeeddiiaa  LLiitteerraaccyy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (สารสนเทศและการสื่อสาร (CCoommppuuttiinngg  IICCTT  LLiitteerraaccyy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ () ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (CCaarreeeerr  aanndd  
LLeeaarrnniinngg  SSkkiillllss) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม () และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (CCoommppaassssiioonn)  )    
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เป้าหมายขอเป้าหมายของการจัดการศึกษางการจัดการศึกษา   ((AAssppiirraattiioonnggss))  55  ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 5533  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้      

11))  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (AAcccceessss)  มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ)  มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ    เช่น เช่น   

    ประชากรกลุ่มอายุ ประชากรกลุ่มอายุ 66  --1155  ปีทุกคนได้ปีทุกคนได้เข้เข้าาเเรียนรียนในระดัในระดับปบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าระถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  

    ที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา  

    ที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้นที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น                  

22))  ผู้เรียนทุกคน ทุกกผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มลุ่มเป้าหเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (คุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (EEqquuiittyy) )   

    มีมีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 1155  ปี ปี เป็นต้นเป็นต้น      

33))  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสาฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถมารถเต็มเต็มตามศักยภาพ (ตามศักยภาพ (QQuuaalliittyy)  )    

  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( OO--NNeett) แต่ละวิชาผ่าน) แต่ละวิชาผ่าน

  เกณฑ์คะแนนร้อยละ เกณฑ์คะแนนร้อยละ 5500  เพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ  

  นานาชาติ (นานาชาติ (PPrrooggrraammmmee  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  AAsssseessssmmeenntt  ::  PPIISSAA) ของนักเรียนอายุ ) ของนักเรียนอายุ 1155  ปีขึ้นไปปีขึ้นไป    

44))  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย   

  ((EEffffiicciieennccyy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น มีระบบน มีระบบ  

  การบริหารงาการบริหารงานนบุคบุคคลคคลครูและบุรูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็ลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมี

  กลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เป็นต้นกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เป็นต้น      

55))  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง   

  ((RReelleevvaannccyy) มีตัวชี้วัดที่) มีตัวชี้วัดที่ สสำคัำคัญ อาทิญ อาทิ เช่นเช่น   อัอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการนดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น สัดส่วนศึกษาสูงขึ้น สัดส่วน

  ผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาสูงขึ้น และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน ผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาสูงขึ้น และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน 220000  อันดับแรกของโลกอันดับแรกของโลก  

  เพิ่มขึ้น เป็นต้นเพิ่มขึ้น เป็นต้น   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้าเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้า งต้น แผนการศึกงต้น แผนการศึกษาษาแห่แห่ งงชาติชาติ

  จึงได้กำหนดช่จึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายวงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน   

  ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน   

ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายและตัวชี้วัด    แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุนดยุทธทธศศาสตร์ในาสตร์ในการพัฒนาการศึการพัฒนาการศึกษาภายใต้ กษาภายใต้ 

6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 26 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  0 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  

วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้  

1.  1.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    

2. 2.   การการผลิผลิตและพัฒนากำลังคนตและพัฒนากำลังคน    การวิจัย  และนวัตกรรการวิจัย  และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขอมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของงประเทศประเทศ  

33..    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

4.4.    การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทีการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยมทางการศึกษา   

5.  5.  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีพชีวิตวิตที่ที่ เป็นมิเป็นมิตรกับสิ่งแวตรกับสิ่งแวดล้อมดล้อม  

6.  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  55  

 

1.4  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25601.4  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560--2564)2564)  

      วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ““มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม””  

  “ผู้เรียน”  “ผู้เรียน”  หมายหมายถึง ถึง   เด็เด็ก เยาวชน นักก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบที่ได้รับบริการจาริการจากกกกระทรวงศึกษาธิการระทรวงศึกษาธิการ  

  “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดท“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน น สติปัญญา แบ่งปัน       

    ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  “มีคุณภาพชีวิต“มีคุณภาพชีวิตที่ดี”ที่ดี”  หมาหมายถึง มียถึง มีอาชีพ มีควาอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต  

  “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง  

  “สังค“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกโลก  

  พันธกิจพันธกิจ  
11..    ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุการศึกษาทุกระดัระดับบ//ประเภทสู่สากลประเภทสู่สากล    

22..  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม   

33..  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   

  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  

11..  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   

22..  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และณาจารย์และบุคลบุคลากรทางการศึากรทางการศึกษากษา  

33..  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนาประเทศ พัฒนาประเทศ   

44..  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

55..  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อการศึกษา   

66..  ยุทธยุทธศาสตศาสตร์พัฒนาระร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

1.5  1.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560--2579)2579)  

              โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพโดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ   

ทักษะ ความเทักษะ ความเป็นมืป็นมืออาออาชีพ เพื่อชีพ เพื่อ ไปสู่อาชีวะสากล สไปสู่อาชีวะสากล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำ

ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมี  

  6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

11..  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

22..  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสาางขีดความสามารถมารถในกาในการแข่งขันขรแข่งขันของประเทศองประเทศ  

33..  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้  

44..  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

55..  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

66..  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษากษา  
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    55    พัพันธนธกิจกิจ    

11..  การการยกระยกระดับคุดับคุมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการขอของง  

            สถานประกอบการสถานประกอบการ  

22..  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย  

33..  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

44..  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์    

55..  พัฒพัฒนาคนาครูและบุรูและบุคลาคลากรอาชีวศึกกรอาชีวศึกษาให้มีคุษาให้มีคุณภาพณภาพ  

แผนการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.256(พ.ศ.25600  ––  2579)2579)  

  ยุยุทธศาสตร์ที่  1  ทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    

ยุยุทธศาสตร์ที่  2ทธศาสตร์ที่  2    การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม          

ยุยุทธศาสตร์ที่  3  ทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการงวัย  และการสร้าสร้างสังคมแงสังคมแห่งการเรียนห่งการเรียนรู้รู้  

ยุยุทธศาสตร์ที่  4  ทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุยุทธศาสตร์ที่  5  ทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุยุทธศาสตร์ที่  6  ทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
  

ยุทธศาสตร์กยุทธศาสตร์การพัารพัฒนาอาชีวศึกษาฒนาอาชีวศึกษา  

11..  จัดกจัดการศึารศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  กษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    ปรประกอบด้วยะกอบด้วย  

11..11  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดหลักการปกครองผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

11..22  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกัผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในภัยคุกคามใรชีวิรชีวิตรูปแบบใหม่ตรูปแบบใหม่  

11..33  ผู้เรีผู้เรียนอาชียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขต   

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

22..  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเทศ  

2.1   กำ2.1   กำลังคลังคนอาชีวศึกษามีนอาชีวศึกษามีสมรรถนะสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานแลตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศะการพัฒนาประเทศ  

22..22  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง  

22..33  การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่ามรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่า  

  ททาางเศรษฐกิจปรงเศรษฐกิจประเทศะเทศ  

33..  การพัฒนาศักยภาพด้านกำการพัฒนาศักยภาพด้านกำลังคนด้านการอาชีวศึกษลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้าให้มีสมรรถนะสอดคล้ององกับความต้องการในกากับความต้องการในการร  

พัฒนาประเทศพัฒนาประเทศ  

33..11  กำลังคนด้านอาชีวศึกษามีคุณลักษณธที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนกำลังคนด้านอาชีวศึกษามีคุณลักษณธที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะะ  

วิชาชีพ สอดคล้องวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทยกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย  4.4.00  
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33..22  ครูและบุครูและบุคลาคลากรทางการศึกกรทางการศึกษามีศักยภาพในษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา  

33..33  หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศหลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

33..44  การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ                 

ที่ที่ พึพึงงประสงค์ประสงค์  สมรรถสมรรถนะหลันะหลักและกและสมรรสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการอดคล้องกับความต้องการ  

ในการพัฒนในการพัฒนาประเทศาประเทศ  

44..  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษาการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  

44..11  เพิ่มเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาให้  

ได้รับการบริการทางกได้รับการบริการทางการศึารศึกษาด้กษาด้านอาชีวานอาชีวศึกศึกษาอย่างมีคุณภาพษาอย่างมีคุณภาพ  

44..22  ระบบฐานระบบฐานข้อมูลรข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน กษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนเพื่อการวางแผนการบริหารการบริหาร   

จัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผลจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล  

55..  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

55..11  ผู้เรียนอาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสมีจิตสำนึกำนึก  ทัศนคติ ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

55..22  ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

55..33  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

66..  การเพิ่มประสิทธิภการเพิ่มประสิทธิภาพระบบาพระบบบริหบริหารจัดกาารจัดการอาชีวศึกษารอาชีวศึกษา  

66..11  ระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการอาชีอาชีวศึกษาวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

66..22  นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

66..33  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

66..44  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับกาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษารศึกษา  
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แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  1111  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

ข้อมูข้อมูลลพื้นฐาพื้นฐานน  

ปรัชญาปรัชญา                

“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  ::                    

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่พอเพียง มุ่งพัฒนางพัฒนาครูแครูและบุคลากรทาละบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหงการศึกษา มีวิธีการบริหาารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

พันธกิจพันธกิจ  ::                    

11..  พัฒนาผู้เรีพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
22..  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกชีวศึกษาษา  
33..  มีมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีวิธีการบริหารจัดการที่ดี  
44..  ส่งเสริมต่ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรอยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์รม สิ่งประดิษฐ์  
55..  พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ::  

11..  เพิ่มปเพิ่มปริมาณผู้เรียนริมาณผู้เรียน  

22..  เพิ่มการประชาสัมพันธเพิ่มการประชาสัมพันธ ์์  
33..  ลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  

44..  ยึดหลักยึดหลักPPDDCCAA  ทุกกิจกรรมทุกกิจกรรม  

อัตลักษณ์อัตลักษณ์  ::    

“มี“มีทัทักกษะวิษะวิชาชาชีพในระยะสั้น”ชีพในระยะสั้น”  

เอกลักษณ์เอกลักษณ์  ::  

“ส“สถานศึกษาด้ถานศึกษาด้านวิชาชีพ านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”  
  

  

ยุทธศาสตร์วทิยาลัยสารพดัช่างสี่พระยายุทธศาสตร์วทิยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา  ((SSttrraatteeggiicc))  ::  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 1    จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาใพัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้ห้มีมีมามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน  
        คณะกรคณะกรรรมการกามการการอาชีวศึกษารอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสรมิ ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ใหส้ามารถนำส่งเสรมิ ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ใหส้ามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ได้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัพัฒฒนนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาาพในการฝึกอบรมพในการฝึกอบรม  
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ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการยุทธศาสตร์ในการดำเนินการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    

ยุทธศาสตร์ที่  1ยุทธศาสตร์ที่  1    จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  
11..  พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีลยี  

22..  จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะะตามมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

33..  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที่  2ยุทธศาสตร์ที่  2    พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของพัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานสำนักงาน  

        คณะกรรมการการอาชีวศึกคณะกรรมการการอาชีวศึกษษาา  

กกลลยุทธ์ยุทธ์  SSttrraatteeggyy  
11..  สนับสนุนครใูห้พัฒนาตนเองด้สนับสนุนครใูห้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนานรายวิชาที่สอน  

22..  พัพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  

11..  พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักหลักปรัชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสรมิ ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ใหส้ามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ส่งเสรมิ ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ใหส้ามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  
11..  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยที่นำไปใช้ในส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยที่นำไปใช้ใน  

      การพัการพัฒนาการเรียนการสอน ฒนาการเรียนการสอน   

22..  พัฒนา แลพัฒนา และะเผยเผยแพร่แพร่นวันวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่นำไปตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่นำไปใใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน   

ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  55    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม  

กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  
11..  พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกดิประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกดิประสิทธิภาพในการฝึกอบรม  

22..  พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอน EE--lleeaarrnniinngg  ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ  
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่นจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น  

จุดเน้นในการพัฒนาขจุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษาองสถานศึกษา  

11..  จัดการเรียนกาจัดการเรียนการรสอนและฝึกอบรมเสอนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกระดับพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ  

22..  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานขฐานขององสำนักงาสำนักงานน  

  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

33..  ส่งเสริมการสรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ส่งเสริมการสรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สามารถนำให้สามารถนำมาใช้มาใช้ประโยชน์ประโยชน์ไได้ด้จริง และจริง และ  

  เป็นที่ยอมรับจากชุมชนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน            

44..  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการการบริหารและบริหารและ        

  การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน            

55..  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากษา  

ควความโดดเดน่ของสามโดดเดน่ของสถถานศึกษา (ผลงานานศึกษา (ผลงาน//รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  

11..  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2547)ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2547)            

22..  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 --  25582558) ด้านการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ ดี  ) ด้านการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ ดี  (8(800.1.100))  

33..  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีกผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 ระดับคุณภาพ ารศึกษา 2554 ระดับคุณภาพ ดีดีมาก มาก   

44..  รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภท 3 "เป้จากแผ่นไวนิล" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภท 3 "เป้จากแผ่นไวนิล" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคระดับภาคตะวันออกตะวันออก  

  และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษกษาา  25572557      

55..  รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 1 "รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 1 "ปลั๊กไฟไร้ฟิวส์" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคปลั๊กไฟไร้ฟิวส์" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตตะวันออกะวันออกและและ    

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ปประจำปีการศึกษา 255ระจำปีการศึกษา 25577        

66..  รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 5 "อุปกรณ์กระจายกลิน่เทียนหอมพลังงานไฟฟ้าแบบรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 5 "อุปกรณ์กระจายกลิน่เทียนหอมพลังงานไฟฟ้าแบบป้อนกลับ" ป้อนกลับ"   

  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่ระดัระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคบภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีร ประจำปีการศึกการศึกษา 2557ษา 2557    

55..  รางวัลเหรียญทองแดง ในการประเมินคุณภาพสถารางวัลเหรียญทองแดง ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กนศึกษาขนาดเล็ก  

66..  เครื่องฉายเครื่องฉายแแสงสำหรับวัสสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชยดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญระดับเหรียญทองแดงทองแดง    

  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย  

99..      เครื่เครื่อองเพ่ิมความช้ืนอากาศงเพ่ิมความช้ืนอากาศอัตโนมัติ อัตโนมัติ ได้รับรางวัได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6ลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  

  ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยย    จากจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1155  มกราคม 2558มกราคม 2558  

1100..  เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชยเชย  ระดัระดับบเหรียญเหรียญทองแดงทองแดง  

  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์  ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย  จากจากสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา              

  เมื่อเมื่อวันที่วันที่  1155  มกราคม 2558มกราคม 2558  

1111..  พัดลมตั้งโต๊ะอัจฉริยะได้รับรางวัลชมเชยพัดลมตั้งโต๊ะอัจฉริยะได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียระดับเหรียญทองแดงประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ญทองแดงประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานด้านพลังงานและและ  

  สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  จากจากสสำำนักนักงานคณงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  เมื่อวันที่  1155  มกราคม 2558มกราคม 2558  
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1122..  เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้นำเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้นำผลงานร่วมแสดงผลงานประดิษฐ์ผลงานร่วมแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานวันการประกวดคิดค้นในงานวันการประกวดสุดยอดสุดยอด  

  นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557  

1133..  การประกวดประเภทวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหาร การประกวดประเภทวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหาร รางวัรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคภาคตะวันออกตะวันออกและและ  

  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  คครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 เมื่อรั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวัวันที่  6 นที่  6 --  1100  ธันวาคม 255ธันวาคม 25588  ณ โรงแรมสตาร์ณ โรงแรมสตาร์    จังหวัดระยจังหวัดระยอองง  

1144..  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเด่น   

  “เรื่อง เครื่องช่วยฟังสำ“เรื่อง เครื่องช่วยฟังสำหรับหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยิน” จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

  (วช.) (วช.) ณ วิทยาลัยกณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษารอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหาปทุมธานี จังหวัวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25  มิดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558ถุนายน 2558  

1155..  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเยี่ยม   

  “เรื่อง “เรื่อง การพัการพัฒนาคอมพิวเตฒนาคอมพิวเตอร์จิ๋วสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย” จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อร์จิ๋วสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย” จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

  (วช.) (วช.) ณณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวัธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันนที่ 25  มิถุนายน 2558ที่ 25  มิถุนายน 2558  

1166..  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด   11  กิโกิโลกรัลกรัม ม                 

  ด้วยก๊าซ ด้วยก๊าซ LLPPGG""  แลและ บริการกาแฟสดให้แก่แขกผู้มีเกีะ บริการกาแฟสดให้แก่แขกผู้มีเกียรติ ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษยรติ ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีา ประจำปี  

  การศึกษา การศึกษา 22555588  ระระหหว่าว่างวันที่ งวันที่ 1144--1188  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 22555599  ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  

1177..  ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่หน่วยงวยงาานนต้นสังกัด กรณีสถานศึกษาต้นสังกัด กรณีสถานศึกษาจัดการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพฝึกอบรมวิชาชีพ  

  อย่างเดียว ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6อย่างเดียว ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีม7  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาาก ก   

1188..  ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 ––  2568)  จาก2568)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐาน  

และประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอการอาชีวศึกษาาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  25642564  

จุดเด่น จุดเด่น ข้อควรพัฒนา ข้อคิดเห็นข้อควรพัฒนา ข้อคิดเห็นของสถานศึกษาของสถานศึกษา  จากคณะกรรมการปรจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใะเมินคณุภาพภายใน และภายนอน และภายนอกก  

เพื่อให้แผเพื่อให้แผนปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2561 นปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2561 ––  2563) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา2563) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  บังเกิดผลบังเกิดผล

ทั้งในทางปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์การทั้งในทางปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์การบริหบริหารจัดการ ตามข้อควรพัฒนาจากคณารจัดการ ตามข้อควรพัฒนาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม โดย สมศ. และข้อเสนอแนะจากคณะกภายนอกรอบสาม โดย สมศ. และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรรมการประเมินคุณภาพภายในโดดยต้นสังกัด  จึงต้องยต้นสังกัด  จึงต้อง

ดำเนินการดังนี้ดำเนินการดังนี้  

จุดเดน่ ขอ้ควรพัฒนาจากคณะกรรมการ การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม (13 จุดเดน่ ขอ้ควรพัฒนาจากคณะกรรมการ การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม (13 ––  15 กันยายน พ.ศ.15 กันยายน พ.ศ.  2555)2555)  

จุดเด่จุดเด่นของนของสถานศึกษาสถานศึกษา  

11..  ผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติงานตามนโยบายสูงผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติงานตามนโยบายสูง  

22..  วิทยาลัยเป็นสถาวิทยาลัยเป็นสถานที่เก่าแก่ มีชื่นที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงในอเสียงในกการฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับขารฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมองสังคม  

33..  ครู อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะสูงในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ครู อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะสูงในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียน เรียน เป็นเป็นที่ ที่ ชื่นชมของชื่นชมของทุกภาคส่วนทุกภาคส่วน  

44..  ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ มีความผูกพันกับสถานศึกษาผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ มีความผูกพันกับสถานศึกษา  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกเรื่องที่ทุกเรื่องที่  

  สถานศึกษาขอความร่วมมือสถานศึกษาขอความร่วมมือ  

55..  วิทยาลัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการวิทยาลัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารบริหาร  

  จัจัดการดการที่มีที่มีคุณภาพ แคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนละสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  1177  

 

จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนาจุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา  

11..  บุคลากบุคลากรยังมีรยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอส่วนร่วมในการพัฒนาองงค์กรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากอาค์กรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงและขาดยุเฉลี่ยค่อนข้างสูงและขาดความเข้าใจความเข้าใจ  

  ในเชิงธุรกิจในเชิงธุรกิจ  

22..  ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีจำนวนมาก เช่ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีจำนวนมาก เช่น ขนน ขนมอบ มอบ ผัดไทยไข่ผัดไทยไข่พระยาพระยา  แต่ไม่พบการพัฒนาแต่ไม่พบการพัฒนาสู่สู่ธุรกิจที่ธุรกิจที่  

  เป็นรายได้ของวิทยาลัยเป็นรายได้ของวิทยาลัย  

33..  การจัดประกวดผลงานของผู้การจัดประกวดผลงานของผู้เรียนในสถานศึกษาตามหลักเรียนในสถานศึกษาตามหลักเกเกณณฑ์ที่ สมศ. กำหนดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้มีฑ์ที่ สมศ. กำหนดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้มี  

  นวัตกรรมน้อยกว่าที่ควรเป็นนวัตกรรมน้อยกว่าที่ควรเป็น  

44..  ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู การนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู การนำไปใช้ำไปใช้ประโประโยชน์ส่วนใหยชน์ส่วนใหญ่ยังอยู่ญ่ยังอยู่ในระดับในระดับ  

  สถานศึกษาสถานศึกษา  

55..  การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะขการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมทุองผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชากสาขาวิชา  

66..  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

77..  การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษายังไม่ต่อเการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษายังไม่ต่อเน่ือน่ืองชัดเจน ทำให้การพัฒนางชัดเจน ทำให้การพัฒนาคุณภาพคุณภาพ            

  ยังไม่เป็นระบบและไม่บรรลุเป้าหมายยังไม่เป็นระบบและไม่บรรลุเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาถานศึกษา  

11 ..  วิทยาลัยควรวางระวิทยาลัยควรวางระบบบกลไกในการบกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและมีพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและมีกลยุทธ์กลยุทธ์   

  ในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จูงใจให้บุคลากรที่มีความสามในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จูงใจให้บุคลากรที่มีความสาม ารถเารถเชิงธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิงธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

  กับบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะกับบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะ   

22 ..  เนื่องจากวิเนื่องจากวิ ทยาลัยตั้ทยาลัยตั้ งอยู่ในแหล่งชุมงอยู่ในแหล่งชุม ชชน จึงควรจัดตั้งร้านค้าชุมชนของวิทยาลัน จึงควรจัดตั้งร้านค้าชุมชนของวิทยาลั ย เพื่อต่อยอดย เพื่อต่อยอด   

  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ ครู อาจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ ครู อาจารย์ารย์  นักศึกษา นักศึกษา ที่ที่ เป็นเจ้าของผลงานเป็นเจ้าของผลงาน  

33 ..  วิทยาลัยควรจัดประกวดผลงานของผู้ เรียนภายในวิทยาลัย โดยเชิญผู้ทรวิทยาลัยควรจัดประกวดผลงานของผู้ เรียนภายในวิทยาลัย โดยเชิญผู้ทร งคุณวุฒิทุงคุณวุฒิทุ กสากสายยอาชีพที่มีอาชีพที่มี   

  ชื่อเสียงจชื่อเสียงจาากภายนอกมาเป็นกรรมการตักภายนอกมาเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมให้ดสิน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้นมากขึ้น  

44 ..  วิทยาลัยส่งเสริมผลงาน ที่ เป็นนวัตกรรม วิทยาลัยส่งเสริมผลงาน ที่ เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของสิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ครูให้เกิดครูให้เกิดการการ   

  นำไปใช้ประโยชน์ หรือการประกวดในระดับชุมชน ท้อนำไปใช้ประโยชน์ หรือการประกวดในระดับชุมชน ท้อ งถิ่น ระดังถิ่น ระดั บจังหวัด แบจังหวัด และระดับภูมิภาค ละระดับภูมิภาค โโดยดย   

  การจัดทำโครงการประกวดผลงานของครูทั้การจัดทำโครงการประกวดผลงานของครูทั้ งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุนงภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุน   

  งบประมาณในการดำเนินงานงบประมาณในการดำเนินงานสร้างผลงานหรือสร้างผลงานหรือการต่อยอดที่มีการต่อยอดที่มีคุณภาพคุณภาพ  

55..  วิทยาลัยควรพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดวิทยาลัยควรพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยร่วยร่วมมปรึกปรึกษากัษากับบ  

  หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบใในการหาสถานที่และสำรวจสถานที่ที่นการหาสถานที่และสำรวจสถานที่ที่จะออกหน่วยบริการก่อน มีการติดตามจะออกหน่วยบริการก่อน มีการติดตาม  ประเมินประเมิน  

  ผลการดำเนินงานทุกครั้งและนำผลการประเมินมาพัผลการดำเนินงานทุกครั้งและนำผลการประเมินมาพัฒฒนานาออกบริการครั้งต่อไป และสร้างความเข้าใจออกบริการครั้งต่อไป และสร้างความเข้าใจให้แต่ละให้แต่ละ  

  สาขาวิชาพยายามดำเนินการให้ครบทุกประเด็นตามที่กำหนดสาขาวิชาพยายามดำเนินการให้ครบทุกประเด็นตามที่กำหนด  

66..  วิทยาลัวิทยาลัยควรศึกษยควรศึกษาและทำควาและทำความเข้าใจในเกณฑ์กาามเข้าใจในเกณฑ์การรประเมินข้อ 8.1 (3) (4) และ (5) ทั้ประเมินข้อ 8.1 (3) (4) และ (5) ทั้งนี้ต้องกระทำงนี้ต้องกระทำต่อเนื่องต่อเนื่อง  

  ทุกปีการศึกษา ควรดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนทุกปีการศึกษา ควรดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ร่วมวมในการบริหารวิทยาลัยผ่านการประชุม ในการบริหารวิทยาลัยผ่านการประชุม   



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  1188  

 

  รวมทั้งต้องทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัรวมทั้งต้องทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย ในทุกภย ในทุกภาคการศึกาคการศึกษา และษา และ  

  จัดให้มีการจัดให้มีการปประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปีอย่าระเมินคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินจากงต่อเนื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินจาก  

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรัผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรับปบปรุรุงการดำเนินงานของวิทยงการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไปาลัยต่อไป  

77..  วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยพิจารณามาตรฐานและเกณฑ์ที่ยังไม่บรรลุเป้าวิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยพิจารณามาตรฐานและเกณฑ์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายหมาย  
  

ข้ข้อมูอมูลด้านอาคารสถานที่ลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อชื่อสสถานศึถานศึกษากษา    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษ    SSiipphhrraayyaa  PPoollyytteecchhnniicc  CCoolllleeggee  

ที่ตั้งสถานศึกษาที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่เลขที่    4474/2 74/2   ถนนสี่พระยา ถนนสี่พระยา   แขวงมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม   เขตบางรักเขตบางรัก    

      จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์  1รหัสไปรษณีย์  100550000  

โทรศัพท์โทรศัพท์    โทร. โทร. 0022--2361245,2361245,0022--22361312361312  

โทรสารโทรสาร      โทร. โทร. 0022--22333225232252  

เว็บไซต์เว็บไซต์      wwwwww..ssppyy..aacc..tthh  

เนื้อที่ของสถานศึกษาเนื้อที่ของสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่าวิทยาลัยสารพัดช่างสี่งสี่พระยา (สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า)พระยา (สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า)  เนื้อที่เนื้อที่  1,1,002929  ตารางวาตารางวา  

      วิทยาลัยสารพัวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ)ดช่างสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ)  เนื้อที่เนื้อที่      383800  ตารางวาตารางวา  

วิวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  (สาขาบ่อนไก่)(สาขาบ่อนไก่)    เนื้อที่เนื้อที่  9,9,007474  ตารางวาตารางวา  
  

มีอาคารเรียน   รวมทั้งสิ้น  3  หลังมีอาคารเรียน   รวมทั้งสิ้น  3  หลัง  มีห้องทั้งสิ้นมีห้องทั้งสิ้น  8800  ห้องห้อง  ได้แก่ได้แก่  

11..  อาอาคาคาร 1ร 1  จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  4400  ห้องห้อง  พ.ศ. 2459พ.ศ. 2459  

22..  อาคาร 2อาคาร 2  จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  3300  ห้องห้อง  พ.พ.ศ. 249ศ. 24900  

33..  อาคาร 3 อาคาร 3   จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  1100  ห้องห้อง  พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526  

บ้านพักบ้านพักเจ้าหน้เจ้าหน้าที่ (1)าที่ (1)  จำนวนจำนวน  --  หหลัลังง  

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2)บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2)  จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  

อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์   จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  

  

  

  

  

  

  

http://www.spy.ac.th/


แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  1199  

 

แผนภูมิแผนภูมิ  วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยยาา  

โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา  

  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2200  

 

ข้ข้อมูลบคุลากรอมูลบคุลากร  

ข้อมูลบุคลาข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ควากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบมรับผิดชอบ  

ข้ข้าราราชการาชการ    รวมรวม  1122  คนคน    (ข้าราชการ(ข้าราชการครู และข้าครู และข้ารราชการพลเรือาชการพลเรือน)น)  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึวุฒิการศึกษากษา  ตำแหน่ตำแหน่งง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป.เอก/โท/(ป.เอก/โท/ตรี)ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/สนับสนุน/ธุธุรการทั่วไรการทั่วไปป  

11..    น.ส.น.ส.กฤติญากฤติญา  วังหอมวังหอม  ปริญญาปริญญาเอกเอก  ผู้อำนวยผู้อำนวยการ การ 

วิทยฐานะวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษชำนาญการพิเศษ  

--  ผู้ผู้อำนวยการวิทยาลัยอำนวยการวิทยาลัย  

22..    นางสุกัญญานางสุกัญญา  แย้มยิ้มแย้มยิ้ม  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยฐวิทยฐาานะนะ

ชำนาชำนาญการพิเศษญการพิเศษ  

--วิชาพิมพ์ดีดวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวคอมพิวเตอร์เตอร์  

--วิวิชาโปรแชาโปรแกรมสำเกรมสำเร็จรูปในร็จรูปใน

งานประดิงานประดิษฐ์ษฐ์  

--ทำหน้าที่ รองฝ่ายวิชาการทำหน้าที่ รองฝ่ายวิชาการ  

--หัวหน้างานบุคหัวหน้างานบุคลลากรากร  

--  หัวหน้างานทวิภาคีหัวหน้างานทวิภาคี  

--หัวหน้าสาขหัวหน้าสาขาเอี่าเอี่ยมลยมละออะออ  

33..    น.ส.น.ส.บุญนาคบุญนาค  ภัทภัทรพงรพงศ์มณีศ์มณี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ

ชำนาญกาชำนาญการรพิเศษพิเศษ  

--วิชาเสื้อเบื้องต้นวิชาเสื้อเบื้องต้น  

--วิชาเสื้วิชาเสื้อสมัยนิอสมัยนิยม 1ยม 1  

--วิชากระโปรงสมัยนิยมวิชากระโปรงสมัยนิยม  

--วิชาวิชาชุดติชุดติดกันดกัน  

--ทำทำหน้หน้าที่ รองาที่ รองฝ่ายแผนงานและฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือความร่วมมือ  

--หัวหัวหน้าหน้างานวางแผนงานวางแผนฯฯ  

--หัวหน้าแผนกวิหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อชาผ้าและเครื่องง

แต่งกายแต่งกาย  

44..    นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์  วรพงศธรวรพงศธร  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ

ชำนชำนาญกาาญการร  

--วิชาช่างประกอบโครงวิชาช่างประกอบโครง

อะลูอะลูมิมิเนีเนียม1,2,3ยม1,2,3  

--วิชาออกแบบแลวิชาออกแบบและะปประเมินระเมิน

ราคา 1,2,ราคา 1,2,33  

--ทำหน้าที่ รองฝ่ายพัฒนากิจการทำหน้าที่ รองฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรีนักเรียนยน  นักศึกษานักศึกษา  

--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  

--หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรมหัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม  

--หัวหน้างหัวหน้างาานครูที่ปรึนครูที่ปรึกษากษา  

--หัวหน้าสาขาบ่อนไก่หัวหน้าสาขาบ่อนไก่  

55..    น.ส.น.ส.วิมพ์วราวิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่วงษ์ใหญ่  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการบริการงานสปาวิชาการบริการงานสปา

สำหรับธุรสำหรับธุรกิจเสริมสวย 1กิจเสริมสวย 1  

--ทำหน้าที่ทำหน้าที่ รอง รองฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากร  
--หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  
--หัวหหัวหน้น้างานแนะแนวางานแนะแนว  
--หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมหัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วไปศาสตร์ทั่วไป  

66..    นายนายวชิวชิรระะ  ไชยสิงห์ไชยสิงห์  ปริญญาปริญญาโทโท  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษชำนาญการพิเศษ  

--วิชาวิชาช่ช่างพื้นฐาางพื้นฐานน

อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  

--หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
--หัวหน้างานประกันหัวหน้างานประกันฯฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่าหัวหน้าแผนกวิชาช่างง
อิอิเล็กทรอนิกส์เล็กทรอนิกส์  

77..    นายเลนายเลอพงษ์อพงษ์  สุวรรณนันท์สุวรรณนันท์  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ

ชชำนาญการพิำนาญการพิเศษเศษ  

--วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารอาคาร  
--วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้าา
กระกระแสสลัแสสลับบ  
--วิชาระบบควบคุมมอเตอวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ร์
ในงในงานอาคานอาคารสูงารสูง  

--หัหัวหน้างานอาคารสถานที่วหน้างานอาคารสถานที่  

--หัหัวหน้าแผนกวิชาช่วหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าางไฟฟ้า  

  

  
  
  

88..    นายชาลีนายชาลี  วงศ์สอนธรรวงศ์สอนธรรมม  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ

--วิชาการวาดเขียนวิชาการวาดเขียนเบื้องต้นเบื้องต้น  
--วิชาวาดวิชาวาดภาพด้วยเภาพด้วยเทคนิคทคนิค  
สีน้ำสีน้ำ  

--หัวหน้างานหัวหน้างานพัฒนาหลักสูพัฒนาหลักสูตรการตรการ

เรียนเรียนกการสอนารสอน  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึวุฒิการศึกษากษา  ตำแหน่ตำแหน่งง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป.เอก/โท/(ป.เอก/โท/ตรี)ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/สนับสนุน/ธุธุรการทั่วไรการทั่วไปป  

ชำนาญการชำนาญการ  --วิชาวาดภาพสีน้ำทิวทัศน์วิชาวาดภาพสีน้ำทิวทัศน์  --หัหัวหน้วหน้างานางานส่งเสริมส่งเสริมผลิตผลผลิตผลฯฯ  

--หัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิวิชาวิจิตรศิลป์ลป์  

99..    นายนพดลนายนพดล  นภวรรณนภวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ

ชำนาญกาชำนาญการร  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --หัวหน้างาหัวหน้างานบริการและห้องสมุดนบริการและห้องสมุด  

--หัวหน้างานศูนย์ข้อมูหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯลฯ  

1100..    นายกฤษดานายกฤษดา  โฉมศรีโฉมศรี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยวิทยฐานะฐานะ

ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างเควิชาช่างเครื่องล่างรถยนต์รื่องล่างรถยนต์  

--วิชาช่วิชาช่างซ่างซ่ออมระบบมระบบส่งกำลังส่งกำลัง

รถยนต์รถยนต์  

--หัวหน้างานปกหัวหน้างานปกครองครอง  

--หัวหน้างานโครงการพิเศษฯหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  

--หัวหน้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างยนต์  

1111..    น.ส.น.ส.รภัทภรรภัทภร  ภาชนะภคณัฐภาชนะภคณัฐ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยวิทยฐานะฐานะ

ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาการวิชาการบัญชีซื้บัญชีซื้อขายสินค้าอขายสินค้า

สำหรับธุรกิจเจ้าของคนสำหรับธุรกิจเจ้าของคน

เเดียวดียว  

--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่องานบัญชีสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  

--วิชากวิชากาารบัญชีรบัญชีธุรธุรกิกิจบจบริการิการร  

--หัวหน้างานบัญชีหัวหน้างานบัญชี  

--หัวหน้างานหัวหน้างานวัดผลประเมินผลวัดผลประเมินผล  

--หัวหน้างานกิจกรรมฯหัวหน้างานกิจกรรมฯ  

--หัวหน้หัวหน้างานประชาสัางานประชาสัมพันธ์มพันธ์  

--หัวหหัวหน้าแผน้าแผนกวิชาบัญชีนกวิชาบัญชี  

1122..    น.สน.สวัลลีวัลลี  ตรีวุฒิตรีวุฒิ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยวิทยฐานะฐานะ

ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาการเขียนภาพไทยวิชาการเขียนภาพไทย  --หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  

  

ลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ    รวมรวม  66  คนคน    ((ทำหน้ทำหน้าที่สาที่สออนน  ธุธุรการรการ  ทั่วไปทั่วไป))  

ท่ีท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุนามสกุลล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าปฏิบัติหน้าท่ีท่ี  

(ป.(ป.เอกเอก//โท/ตรี)โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุสนับสนุน/ธุน/ธุรรการทั่วไปการทั่วไป  

11..    นายสานนท์นายสานนท์  มะนาวหวานมะนาวหวาน  ม.6ม.6  --วิชาตัดผมชายวิชาตัดผมชาย  หัหัวหวหนา้งานสวัสดกิารฯนา้งานสวัสดกิารฯ  

22..    นายรังสรรค์นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่างแจ่มกระจ่าง  ปริญญาโทปริญญาโท  --วิชาช่างไม้เพื่องานตกแตง่วิชาช่างไม้เพื่องานตกแตง่  --หัวหน้างานวจิัย พัหัวหน้างานวจิัย พัฒนฒนาา  นวันวัตกรตกรรรมและมและ

สิ่สิ่งประดิษฐ์งประดิษฐ์  

--หัวหัวหน้างานพสัดุหน้างานพสัดุ  

33..    นายมงคลนายมงคล  โโมมกขะศักขะศักดิ์กดิ์  ป.4ป.4  --  พนักงานขบัรถยนต์ ส 2พนักงานขบัรถยนต์ ส 2  

44..    นายสมพนายสมพรร  บุษปันบุษปัน  ป.4ป.4  --  พพนันักงกงานบานบริการ บ 2ริการ บ 2  

55..    น.ส.น.ส.อารญาอารญา  จุฬะติตะจุฬะติตะ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  พนักงานธุพนักงานธุรการ ส รการ ส 33  

66..    นายมานพนายมานพ  บุญชูบุญชู  ป.4ป.4  --  พนักงานขบัรถยนต์ ส พนักงานขบัรถยนต์ ส 22  

  

พนักงานราชการพนักงานราชการ  รวมรวม  22  คนคน    ((ทำทำหหน้น้าาที่ที่สอสอน ธุรการ ทั่น ธุรการ ทั่วไปวไป))  

ท่ีท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิปฏิบัติบัติหน้าที่หน้าที่  

(ป.(ป.เอกเอก//โท/ตรี)โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สสนันับสนุน/ธุรการทั่วไปบสนุน/ธุรการทั่วไป  

11..    นางเอนางเอกกาญจกกาญจน์น์  พรหมเกิดพรหมเกิด  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในด้านกราฟิกในด้านกราฟิก  

--วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน  

หัวหนา้งานทะเบยีนหัวหนา้งานทะเบยีน  

22..    น.ส.น.ส.จุฑามจุฑามาศาศ  เเรืรือองทงทององ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
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ลูกจ้างชั่วครลูกจ้างชั่วคราวาว    รวมรวม  1133  คนคน    ((ทำหน้าทีส่อน ธุรการ ทั่ทำหน้าทีส่อน ธุรการ ทั่วไปวไป))  

ท่ีท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิปฏิบัติบัติหน้าที่หน้าที่  

(ป.(ป.เอกเอก//โท/ตรี)โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

11..    นายประสารนายประสาร  ถนนทิพย์ถนนทิพย์  ปริญปริญญาโทญาโท  --วิชาหัตถกรรมเครื่องหนงัวิชาหัตถกรรมเครื่องหนงั  

--วิชวิชาางงานหนัานหนังตอกลายงตอกลาย  

--  

22..    นางสุภาณีนางสุภาณี  เฉลยวาเรศเฉลยวาเรศ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาเสริวิชาเสริมสวยมสวย  --  

33..    นนาายโสยโสภณภณ  กิจสุขกายกิจสุขกาย  ปวท.ปวท.  --  --เจ้เจ้าหน้าหน้างานางานงานศนูย์ข้อมูลสารสนเทงานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศศ  

44..    นายธีระชัยนายธีระชัย  แซ่ลิ้มแซ่ลิ้ม  ปวส.ปวส.  วิชาวิชาศิลปะ (แกนมธัยม)ศิลปะ (แกนมธัยม)  --เจ้าหน้าที่งานเจ้าหน้าที่งานบรหิารงานทั่วไปบรหิารงานทั่วไป  

--เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่งานการเงินเงิน  

55..    น.สน.ส..แววดาวแววดาว  ยาประกัลป์ยาประกัลป์  ปปริริญญญญาาตรีตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  

--เจ้าหน้าที่งานพสัดุเจ้าหน้าที่งานพสัดุ  

66..    น.ส.น.ส.ชลชลลดาลดา  ตระกูลตั้งจิตรตระกูลตั้งจิตร  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายวิทีฝ่่ายวิชาการชาการ  

--เจ้เจ้าหาหน้น้าทีฝ่่ายาทีฝ่่ายแผนงานแผนงานและความร่วมมืและความร่วมมืออ  

--เจ้าหน้าที่งานปกครองเจ้าหน้าที่งานปกครอง  

77..    น.ส.น.ส.อรัญอรัญ  หิตะผลหิตะผล  ปริญญาปริญญาตรีตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานบัญชีเจ้าหน้าที่งานบัญชี  

88..    น.ส.น.ส.ศตพรศตพร  คงปคงปรระดิษะดิษฐฐ  ปวส.ปวส.  --  --เจ้เจ้าหน้าหน้าทีฝ่่ายพฒันากิจการนกัเรยีนาทีฝ่่ายพฒันากิจการนกัเรยีน

นักศึนักศึกษากษา  

99..    น.ส.น.ส.เเบญจมาศบญจมาศ  สุวรรณแสงสุวรรณแสง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานบริหารงาเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนทั่วไป  

1100..    นางจุไรรัตน์นางจุไรรัตน์  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ม.3ม.3  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  

1111..    นายประดิษฐ์นายประดิษฐ์  รักสุภาพรักสุภาพ  ป.ป.44  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  

1122..    นางเรียมนางเรียม  พุ่มเรืองพุ่มเรือง  ป.4ป.4  --  --นักกานักการร--ภาภารรโรงโรง  

1133..    นายสนิทนายสนิท  บริบูบริบูรณ์รณ์  ป.7ป.7  --  --พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์  
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เป้าหมาเป้าหมายจำนวนนัยจำนวนนักเรียนนักศึกษากเรียนนักศึกษา  

หหลัลักสูตรกสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  (หลากห(หลากหลาย)ลาย)  หหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา ษา   

หลักสูตรสำหรบัคนพิการ แลหลักสูตรสำหรบัคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 256ะโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 25666  

ประเภทวชิา/สาขาประเภทวชิา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256565  
ภภาาคเรีคเรียนที่ ยนที่ 11  

ปีการปีการศึศึกกษา 25ษา 256666  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่รุ่นที่  205205  รุ่นที่ รุ่นที่ 220606  รุ่นที่ รุ่นที่ 207207  รุ่นที่ รุ่นที่ 220808  

ประเภทประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรมวชิาช่างอุตสาหกรรม            

สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์            

ช่าช่างจังจักกรรยานยนต์ยานยนต์  1515  1515  1515  1515  6060  

ช่างช่างซ่อมระบบซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์เครื่องล่างรถยนต์  1515  1515  1515  1515  6060  

ช่างช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์  1515  1515  1155  1515  6060  

สาขาวิชาช่สาขาวิชาช่างอิเล็กทรางอิเล็กทรอนิกส์อนิกส์            

ช่างพ้ืนฐานอิเล็กช่างพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์  1515  1515  1515  1155  6060  

สาขาวิชาช่างไสาขาวิชาช่างไฟฟ้าฟฟ้า            

ช่างติดตั้ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอางไฟฟ้าในอาคารคาร  1616  1616  1616  1616  6644  

ระบบระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาควบคุมมอเตอร์ในงานอาคคารสูงารสูง  1616  1616  1616  1616  6644  

สาขสาขาวิาวิชชาาช่างเชื่อมโลหะช่างเชื่อมโลหะ            

ช่ช่างางอะลูมิเนีอะลูมิเนียมยมปประกระกอบอบอาคารอาคาร  3030  3030  3030  3030  120120  

ออกแบบออกแบบแและปละประมาณราคางาระมาณราคางานน
อะอะลูมิเลูมิเนียม นียม   

3030  3030  3030  3030  120120  

ประเภทวชิาพาณิชยกรรมประเภทวชิาพาณิชยกรรม            

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์            

โโปปรแกรมสำเรจ็รูปในสำนัรแกรมสำเรจ็รูปในสำนักงกงานาน  3030  3030  3030  3030  120120  

โปรแกรโปรแกรมคอมพิมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก วเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

4040  4040  4040  4040  160160  

                    พิมพด์ีดคอมพิวเตอร์พิมพด์ีดคอมพิวเตอร์  2020  2020  2020  2020  8080  

โโปปรแรแกรมสำเรจ็รูปในงานประดิษฐ์กรมสำเรจ็รูปในงานประดิษฐ์  1155  1155  1155  1155  6600  

สาขาวิสาขาวิชาบัญชีชาบัญชี            

กการบัารบัญชีซื้ญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธุรกิจเจ้อขายสินค้าสำหรับธุรกิจเจ้าของาของ

คนเดียวคนเดียว  

1515  1515  1515  1515  6060  

การการบัญบัญชีชีธุรกิจบริการธุรกิจบริการ  1515  1515  1515  1515  6060  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2244  

 

ประเภทวชิา/สาขาประเภทวชิา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256565  
ภภาาคเรีคเรียนที่ ยนที่ 11  

ปีการปีการศึศึกกษา 25ษา 256666  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่รุ่นที่  205205  รุ่นที่ รุ่นที่ 220606  รุ่นที่ รุ่นที่ 207207  รุ่นที่ รุ่นที่ 220808  

การใช้การใช้โปรแโปรแกรมสำเร็จรูปเกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีพื่องานบัญชี  1515  1515  1515  1515  6060  

ประเภทวชิาประเภทวชิาศิลศิลปกรปกรรมรม            

สาขาวิชาวิจิตสาขาวิชาวิจิตรรศิลป์ศิลป์            

การวาดเขียนด้วยเทคนิการวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำคสีน้ำ  5050  5050  5050  5050  200200  

การเขียนภาพไทยการเขียนภาพไทย  5050  5050  5050  5050  200200  

สาขาวิสาขาวิชาหัชาหัตตถถกรรมกรรม            

ช่างไม้เพ่ืช่างไม้เพ่ือกอการตารตกแต่งกแต่ง  4040  --  --  --  4040  

ปปรระเภทวชิาคหกรรมะเภทวชิาคหกรรม            

สาขาวิชาผ้าและเครื่สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายองแต่งกาย            

เสื้อเสื้อเบื้เบื้อองต้นงต้น  2020  2020  2020  2020  8080  

เสื้เสื้ออสมัสมัยนิยม ยนิยม   2020  2020  2020  2020  8080  

งานประดิษฐ์ผลิตภังานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าณฑ์จากผ้า  2020  2020  2020  2020  8080  

สาขาวิสาขาวิชาคหชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปกรรมศาสตร์ทั่วไป            

ตัดผมชตัดผมชายระดัายระดับบ  11  5500  5050  5050  5050  200200  

ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม  5050  5050  5050  5050  200200  

การบริการงานสปาสำหรับธุรกิจเสริมสวย การบริการงานสปาสำหรับธุรกิจเสริมสวย 

11  

2020  2020  2200  2020  8080  

สระผม สระผม --  เซทผมเซทผม  2020  2020  2020  2020  8080  

            

รวมรวม  664422  660022  660022  660022  22,,444488  

หลัหลักสูกสูตรพรีเมี่ตรพรีเมี่ยมยม            

--  ซอยผม ซอยผม ––  ดัดผมดัดผม  2020  2020  2020  2020  8080  

--  ยืดผมยืดผม  2020  2020  2020  2200  8080  

--  สระสระผม ผม --  เซทผมเซทผม  2020  2200  2200  2020  8080  

--  เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผม  2020  2020  2020  2020  8080  

--  หัตถกรรมเหัตถกรรมเครื่ครื่องหนัองหนังง  2020  2020  2020  2020  8080  

--  งานงานหนัหนังตอกลายงตอกลาย  2020  2020  2020  2020  8080  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2255  

 

ประเภทวชิา/สาขาประเภทวชิา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256565  
ภภาาคเรีคเรียนที่ ยนที่ 11  

ปีการปีการศึศึกกษา 25ษา 256666  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่รุ่นที่  205205  รุ่นที่ รุ่นที่ 220606  รุ่นที่ รุ่นที่ 207207  รุ่นที่ รุ่นที่ 220808  

--  คุคุกกี้และเค้กกกี้และเค้ก  --  1155  1515  1515  4545  

--  ขนมไทยขนมไทยชชาาววังววัง  --  1515  1515  1515  4545  

--  ขับร้องเพลงเพื่อนันทนาการขับร้องเพลงเพื่อนันทนาการ  --  1515  1515  1515  4545  

--  วาดเขียนเบื้องต้นวาดเขียนเบื้องต้น  --  1515  1515  1515  4545  

            

รวมรวม  120120  180180  180180  180180  660660  

  

โครงการพิเศษอ่ืโครงการพิเศษอ่ืน ๆ น ๆ             

--  บริการวิชาบริการวิชาชีพชีพ  200200  200200  200200  200200  800800  

--  บริการวิชากาบริการวิชาการร  200200  200200  200200  200200  880000  

รวมรวม  400400  400400  400400  400400  1,6001,600  

  

  

สรุสรุปจำปจำนวนนักเรีนวนนักเรียนยน//นันักศึกษา ปีงบประมาณ 256กศึกษา ปีงบประมาณ 25666  

  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    2,4482,448  คนคน  

หลักสูตรพรีเมยีมหลักสูตรพรีเมยีม    666600  คนคน  

โครโครงกางการพิเศษอื่น ๆ รพิเศษอื่น ๆ     1,61,60000  คนคน  

  รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  4,7084,708  คนคน  

  

  

  

  

  

  

  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2266  

 

ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ --  รายจ่ายรายจ่าย  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาา  

รายการใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบปรงบประะมาณมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ   
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22556666  รวมรวม  

ผลใช้ผลใช้เงินเงิน  
ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ

โครงการโครงการ  
งบงบดำเนินการดำเนินการ  งบรายจ่งบรายจ่ายอื่นายอื่น  เงินรายไเงินรายได้ด้  

ประมาณกาประมาณการรรายรับรายรับ  3,272,000.003,272,000.00  815,100.00815,100.00  22,581,928.61,581,928.61  6,669,026,669,028.618.61    

ประมาณการประมาณการรายจ่ายรายจ่าย  3,272,0003,272,000.00.00  815,100.00815,100.00  3,201,3,201,928.61928.61  7,7,1189,028.6189,028.61    

  งบงบบุบุคลากรคลากร  --  --  1,259,640.001,259,640.00  1,259,640.001,259,640.00    

11..    เงิเงินเดือนข้าราชการนเดือนข้าราชการ  --  --  --  --    

22..    เงิเงินนวิทยฐานะวิทยฐานะ  --  --  --  --    

33..    เงินปรเงินประจำะจำตำแหน่งตำแหน่ง  --  --  --  --    

44..    ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ  --  --  --  --    

55..    ค่าจ้างลูกจ้ค่าจ้างลูกจ้างประจำางประจำ  --  --  --  --    

66..    เงินอื่น ๆ (เงินเพิ่เงินอื่น ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)มค่าครองชีพ)  --  --  --  --    

77..    ค่าตค่าตออบแทนพบแทนพนันักงานราชการกงานราชการ  --  --  228866,800.00,800.00  228866,800.00,800.00    

88..    ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 คนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 คน      972,840.00972,840.00  972,840.00972,840.00    

  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน  3,272,000.003,272,000.00  10,000.0010,000.00  910,391.32910,391.32  4,083,391.324,083,391.32    

  --  ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  1,333,500.001,333,500.00  --  81,200.0081,200.00  1,414,700.001,414,700.00    

1.1.  ค่าเช่าค่าเช่าบ้านบ้าน  ((ขึ้นต่ำ)ขึ้นต่ำ)  72,00072,000.00.00  --    7272,,000000.00.00    

22..  เงินเงินค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าตอบแทนนอกเวลา   337,500.00337,500.00  --  1,200.001,200.00  338,700.00338,700.00    

33..  เงินค่าเงินค่าสสอนพิเศษอนพิเศษ  924924,000,000.00.00  --  80,000.0080,000.00  1,004,000.001,004,000.00    

44..  ค่าเบี้ยประชุมกรรมค่าเบี้ยประชุมกรรมการการ  --  --  --  --    

55..  ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และลจ.และลจ.
เต็มขั้นเต็มขั้น  

--  --  --  --    

66..  ค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนอื่น (ตอบแทน(ตอบแทน
วิทยากรวิทยากร))  

--  --  --  --    

77..  คืคืนเนเงินให้ผู้เรียนงินให้ผู้เรียน  --  --  --  --    

  --  ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  9966,,553300..0000  --  112299,,669911..3322  226,221.32226,221.32    

1.1.  ค่าเช้าทรัพค่าเช้าทรัพย์สินย์สิน  (ขั้นต่ำ)(ขั้นต่ำ)    --  --  --    

2.2.  ค่าเช่ค่าเช่ารถยนต์ารถยนต์  (ขั้น(ขั้นต่ำ)ต่ำ)    --  --  --    

3.3.  ค่าค่าใช้จ่ายใใช้จ่ายในการเดินทางไปนการเดินทางไป
ราชราชการการ  

5500,000.00,000.00  --  --  50,000.0050,000.00    

4.4.  ค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมรถยนต์ราชการราชการ  20,000.0020,000.00  --  --  20,000.0020,000.00    



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2277  

 

รายการใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบปรงบประะมาณมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ   
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22556666  รวมรวม  

ผลใช้ผลใช้เงินเงิน  
ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ

โครงการโครงการ  
งบงบดำเนินการดำเนินการ  งบรายจ่งบรายจ่ายอื่นายอื่น  เงินรายไเงินรายได้ด้  

5.5.  ค่าซ่อมครุภัณฑ์ค่าซ่อมครุภัณฑ์  --  --  --  --    

6.6.  ค่าซ่อมสิ่งก่อค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างสร้าง  --  --  --  --    

7.7.  ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการ  7,27,200.0000.00    21,691.3221,691.32  28,891.0028,891.00    

8.8.  ค่ค่าเงินสมทบประกันสังคมาเงินสมทบประกันสังคม  19,330.0019,330.00    108000.00108000.00  127,330.00127,330.00    

  --  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  158,120.00158,120.00  --  30,000.0030,000.00  188,120.00188,120.00    

11..    วัวัสดุสำนักงานสดุสำนักงาน        --    

22..    วัสวัสดุเชื้ดุเชื้ออเพลิงแลเพลิงและหล่อลื่นะหล่อลื่น  80,000.0080,000.00  --  --  80,000.0080,000.00    

33..    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  --    --  --    

44..    วัสดุการศึกษาวัสดุการศึกษา  778,120.008,120.00    30,000.0030,000.00  108,120.00108,120.00    

55..    วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุงานบ้านงานครัว  --  --  --  --    

66..    วัสดุหวัสดุหนังนังสือ วารสารและตำราสือ วารสารและตำรา  --  --  --  --    

77..    วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์  --  --  --  --    

88..    วัสดุก่วัสดุก่อสร้าอสร้างง  --  --  --  --    

99..    วัสดุอื่นวัสดุอื่น  --  --  --  --    

  --  ค่าสาธารณูค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)ปโภค (ขั้นต่ำ)  11,242,000.00,242,000.00  --  620,000.00620,000.00  1,862,000.001,862,000.00    

11..    ค่าโทรศัค่าโทรศัพท์พท์  24,000.0024,000.00  --  --  24,000.0024,000.00    

22..    ค่าน้ำประปาค่าน้ำประปา  160,000.00160,000.00  --  --  16160,000.000,000.00    

33..    ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า  1,023,184.001,023,184.00  --  620,000.00620,000.00  1,643,184.001,643,184.00    

44..    ค่าไปรษณีย์ค่าไปรษณีย์  4,000.4,000.0000  --  --  4,000.004,000.00    

55..    ค่าอินเตอร์ค่าอินเตอร์เเน็ตน็ต  30,816.0030,816.00  --  --  30,816.0030,816.00    

  --  งบลงทุนงบลงทุน  --  --  --  --    

  33..11  ครุภัณฑ์พื้นฐานครุภัณฑ์พื้นฐาน  --  --  --  --    

  3.2 สิ่3.2 สิ่งงก่อสร้างก่อสร้าง  --  --  --  --    

  --  งบงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน  --  --  --  --    

11..    อุดหนุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหสิ่งประดิษฐ์ใหและหุ่และหุ่นยนต์นยนต์  --  --  --  --    

22..    อุดหนุนโครงการอุดหนุนโครงการวิจัวิจัยและพัฒนายและพัฒนา  --  --  --  --    

33..    อุดหนุน อุดหนุน อศ.กช.อศ.กช.  --  --  --  --    

44..    ทุนการศึกษาเทุนการศึกษาเฉฉลิมราชกุมารีลิมราชกุมารี  --  --  --  --    

55..    อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดั บ อนุ บ าลจนการศึ กษ าขั้ นระดั บ อนุ บ าลจนการศึ กษ าขั้ น
พื้นฐานพื้นฐาน  

--  --  --  --    

66..    อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้นอุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น  --  --  --  --    



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2288  

 

รายการใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบปรงบประะมาณมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ   
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22556666  รวมรวม  

ผลใช้ผลใช้เงินเงิน  
ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ

โครงการโครงการ  
งบงบดำเนินการดำเนินการ  งบรายจ่งบรายจ่ายอื่นายอื่น  เงินรายไเงินรายได้ด้  

77..    อุดหนุนกิจกรรมองอุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.ค์การ อกท.  --  --  --  --    

88..    อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

--  --  --  --    

99..    อุดหนุนการหอุดหนุนการหารายไารายได้ระหว่างเรียด้ระหว่างเรียนน  --  --  --  --    

1100..    อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้  --  --  --  --    

1111..    อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
พาณิชยกรพาณิชยกรรมรม  

--  --  --  --    

1122..    ทุนการศึกษาทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาตรี  --  --  --  --    

1133..    โครงการวิทยโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  

--  --  --  --    

  --  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  --  805,10805,100.000.00  --  805,805,1100.0000.00    

11..    โครงการจัดหาบุคลากรสนัโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนบสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเพื่อคืนครูให้นักเรียนเรียน  

--  111177,,600.00600.00  --  111177,,600.00600.00    

22..    โครงการพัโค รงการพั ฒ นารูป แบบและฒ นารูป แบบและ
ยกระดับคุณยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อเพื่อชุมชน ชุมชน ((ffiixx  iitt  cceenntteerr))  

--  200,00.00200,00.00  --  200,00.00200,00.00    

33..  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
การการเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการ  

--  30,000.0030,000.00  --  330,000.000,000.00    

44..  
โครงการจ้างครูวิโครงการจ้างครูวิชชาชีพผู้าชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  --  117700,000.00,000.00  --  117700,000.00,000.00    

55..  โครงการขั บ เคลื่ อน วิท ยาลั ยโครงการขั บ เคลื่ อน วิท ยาลั ย
สารพัดช่างเพื่อสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่พัฒนากำลังคนสู่
ทักษะทักษะเเฉฉพพาะกลุ่มอาชีพาะกลุ่มอาชีพ  

--  287,500.00287,500.00  --  287,500.00287,500.00    

  --  โครงการโครงการ  441,850.00441,850.00  10,000.0010,000.00  40,500.0040,500.00  39392,350.002,350.00    

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  200,000.00200,000.00  --  40,5040,500.000.00  140,500140,500..0000    

11..    โครงการส่งเสโครงการส่งเส ริมครูผู้สอนและริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

30,000.0030,000.00  --  --  30,000.0030,000.00  อ.สุกัญญาอ.สุกัญญา  

22..    โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

10,000.0010,000.00  --  --  10,000.0010,000.00  อ.รภัทภรอ.รภัทภร  

33..    โครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงพื้นปาพื้นปาเก้ แลเก้ และะ
ทากาวกั นน้ ำ เข้ าอาคารห้ อทากาวกั นน้ ำ เข้ าอาคารห้ อ งง
ธุรการธุรการ  

60,000.0060,000.00  --  --  60,000.0060,000.00  อ.เลอพงษ์อ.เลอพงษ์  

44..    โค ร งก ารโค ร งก าร จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งพิ ม พ์  จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งพิ ม พ์  
MMuullttiiffuunnccttiioonn  แ บ บ ฉีแ บ บ ฉี ด ห มึด ห มึ กก

--  --  5,500.005,500.00  5,500.005,500.00  อ.รภัทภรอ.รภัทภร  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  2299  

 

รายการใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบปรงบประะมาณมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ   
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22556666  รวมรวม  

ผลใช้ผลใช้เงินเงิน  
ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ

โครงการโครงการ  
งบงบดำเนินการดำเนินการ  งบรายจ่งบรายจ่ายอื่นายอื่น  เงินรายไเงินรายได้ด้  

พร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์  (พร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์  ( iinnkk  TTaannkk  
PPrriinntteerr))  

55..    โครงการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโครงการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่องานบัญชี เพื่องานบัญชี EExxpprreessss  

--  --  35,000.0035,000.00  35,000.0035,000.00  อ.รภัทภรอ.รภัทภร  

66..    โครงการโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
อาคาอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพัดรสถานที่วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  

100,000.00100,000.00  --  --  --  อ.เลอพงษ์อ.เลอพงษ์  

  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  83,350.83,350.0000  --  --  83,350.0083,350.00    

11..    โครงการส่ ง เสริมโครงการส่ ง เสริม การแข่ งขั นการแข่ งขั น
ทักษะวิชาชีทักษะวิชาชีพช่างยนต์พช่างยนต์  

72,000.0072,000.00  --  --  72,000.0072,000.00  อ.กอ.กฤษดาฤษดา  

22..    โครงการแข่งขันทัโครงการแข่งขันทั กษะวิชาชีพกษะวิชาชีพ
หลักหลักสูตรระยะสั้น ด้สูตรระยะสั้น ด้ าานงานเสริมนงานเสริม
สวยสวยและความงามและความงาม  

25,000.0025,000.00  --  --  25,000.0025,000.00  อ.วิมพ์อ.วิมพ์วราวรา  

33..    โครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิวิชาชีพระยะสั้น 160 ชั่ชาชีพระยะสั้น 160 ชั่วโมงวโมง  

--  --  --  --  อ.เลอพงษ์อ.เลอพงษ์  

44..    โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานโครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ระดับ 1อุตสาหกรรม ระดับ 1  

--  --  --  --  อ.เลอพงษ์อ.เลอพงษ์  

55..    โครงการเสริมสร้างเทคนิคการโครงการเสริมสร้างเทคนิคการ
เรีเรียนรู้ด้านศิลปะจากศิลปินยนรู้ด้านศิลปะจากศิลปิน  

19,400.0019,400.00  --  --  19,400.0019,400.00  อ.ชาลีอ.ชาลี  

66..    โครงการเปิดห้องแสดงผลงานโครงการเปิดห้องแสดงผลงาน
และจัดแและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะสดงนิทรรศการศิลปะ
หมุนเวียนหมุนเวียน  

331,750.001,750.00  --  --  331,750.001,750.00  อ.ชาลีอ.ชาลี  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานักศึกษา  60,500.0060,500.00  --  --  60,500.0060,500.00    

11..    โครงการปลูกจิตสำนึโครงการปลูกจิตสำนึกและกและ
ส่งเสริมความรัส่งเสริมความรักชาติ ศาสนากชาติ ศาสนา  แแลละะ
พพระมหากษัตริย์ ตลอดจนระมหากษัตริย์ ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมไทยประเพณีวัฒนธรรมไทย  

50,000.0050,000.00  --  --  50,000.0050,000.00  อ.รภัทภรอ.รภัทภร  

22..    โครงการออกหโครงการออกหน่วยบริการสน่วยบริการสร้างร้าง
งาน สร้างอาชีพหลักสูตรวิชาชีพงาน สร้างอาชีพหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น สู่ตลาดแรงงานอย่างมีระยะสั้น สู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพคุณภาพ  

8,000.008,000.00  --  --  8,000.008,000.00  ออ.วิมพ์วรา.วิมพ์วรา  
  

33..    โครงการอาชีวะจิตอาสาเโครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือพ่ือ
พัฒนาสังคมพัฒนาสังคม  

2,500.002,500.00  --  --  2,52,5000.000.00  อ.วิมพ์อ.วิมพ์วราวรา  

              
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  98,000.0098,000.00  10,000.0010,000.00  --  108,000.00108,000.00    



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  3300  

 

รายการใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบปรงบประะมาณมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ   
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22556666  รวมรวม  

ผลใช้ผลใช้เงินเงิน  
ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ

โครงการโครงการ  
งบงบดำเนินการดำเนินการ  งบรายจ่งบรายจ่ายอื่นายอื่น  เงินรายไเงินรายได้ด้  

1.1.  โครงกาโครงการระดมทรระดมทรัพยากรเพื่อการรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน  

--  --  --  --  อ.วิมพ์อ.วิมพ์วราวรา  

2.2.  โครงการส่งเสริมความร่วมมือการโครงการส่งเสริมความร่วมมือการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานภประกอบการหน่วยงานภาครัฐาครัฐ
และเอกชนและเอกชน  

16,000.0016,000.00  --  --  16,000.0016,000.00  อ.วิมพ์อ.วิมพ์วราวรา  

3.3.  โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ระหว่างเรียน แผนกวิชาคหกรรมระหว่างเรียน แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วศาสตร์ทั่วไปไป  

2,000.002,000.00  --  --  2,000.002,000.00  อ.วิมพ์อ.วิมพ์วราวรา  

4.4.  โครงการศูนย์บ่มเพาะโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการช่างไฟฟ้า วิทยาลัยผู้ประกอบการช่างไฟฟ้า วิทยาลัย
สารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  

--  10,000.0010,000.00  --  10,000.0010,000.00  อ.เลออ.เลอพงษ์พงษ์  

5.5.  โครงการวิจัยแลโครงการวิจัยและะพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรนวัตกรรมการสอนรายวิชาช่างรมการสอนรายวิชาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคารไฟฟ้าภายในอาคาร  

80,000.0080,000.00  --  --  80,000.0080,000.00  อ.เลอพงษ์อ.เลอพงษ์  

--  สำรองเพื่สำรองเพื่อสอสนับสนุนับสนุนนโยบาย นนโยบาย สอศ.สอศ.  
กกระทรวง พื้นที่ระทรวง พื้นที่  

--  --  1,040,897.291,040,897.29  1,040,897.291,040,897.29    
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ 256ปีงบประมาณ 25666  

  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่  1โครงการที่  1  

โครงการโครงการ    ส่งเสริมครูส่งเสริมครูผู้สอนและบุผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผดิชอบ1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  
  ฝ่ายบริหารทรัฝ่ายบริหารทรัพยากรพยากร  
  งานบุคลากรงานบุคลากร  

  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. 3. คคววามสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ามสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์  นโภายใต้ ยทุธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านผู้สด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บรหิารสถานศึอนและผู้บรหิารสถานศึกษากษา  
  ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอนข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

4. 4. สภาพปัจจบุัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจบุัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  เป็นสถานศึเป็นสถานศึกษาสังกักษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  25622562    ประกอบด้วยประกอบด้วย  33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2121  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของของสถานศึกษาสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการตั้งแต่ปีการศึกษาศึกษา  25622562  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนแลเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สะผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของสั้นตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  การส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องสำคัญ 
อันอันเป็เป็นนส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น นแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งการซึ่งการพัฒนาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ทำให้ เกิดการพัฒนาในทุกด้านทำให้ เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทั้ งทั้ งด้านการปฏิบัติงานใด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่นหน้าที่ ด้านครูผู้สอน  ด้านครูผู้สอน                            
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน   ในด้านความในด้านความรู้  ทักษะรู้  ทักษะ  และเจตคติและเจตคติเป็นการพัฒนาคุณภาพเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อส่5.1 เพื่อส่งเสรมิครูผู้งเสรมิครูผู้สอนและบุคลสอนและบุคลากรทางการศึากรทางการศึกษากษาให้ให้ได้รบัการได้รบัการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อส่งเสรมิครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึส่งเสรมิครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถกษาให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ  
    สสอนอนและการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน  

  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.6.1.1 ครูผู้1 ครูผู้สอนสอน  เข้าเข้ารับรับการการพัฒนพัฒนาตนาตนเองและพัเองและพัฒนาวิชาฒนาวิชาชีพชีพ  จำนวนร้อยละ 90จำนวนร้อยละ 90  
    6.1.6.1.22  บคุลากรทางการศึกษาบคุลากรทางการศึกษา  เข้าเข้ารับรับการการพัฒนาตนเพัฒนาตนเององ  จำนวนร้อยละ 70จำนวนร้อยละ 70  
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  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ครูผู้สอนครูผู้สอน  มีการมีการพัฒนาตนเพัฒนาตนเององและและพัฒนาวิชาชีพพัฒนาวิชาชีพและสามารถและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ  
                    เรียนการสเรียนการสอนอนและการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน  
    66..22..22  บุบุคลคลากรทางการศึกษากรทางการศึกษาา  มีการมีการพัฒนาตนเพัฒนาตนเององและสามารถและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  

  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินกา7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ร/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25666))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 7.4 ดำเนินกดำเนินการโครงการโครงการาร  
  7.5 7.5 สรุปผลการดำเนินการสรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  เป็นเงินงบประมาณทั้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นงสิ้น        3030,,000000      บาท  บาท    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99.1 .1 ครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  99.2 .2 ครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสษาสามาามารถรถนำความรู้มาประนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสดการเรียนการสอนอนและกาและกาปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
1010.1  เก็.1  เก็บข้อมูลบข้อมูลจากแบบประเมินจากแบบประเมิน  
1010.2  .2  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ  
1010.3  จัดทำรูปเล่มรายงาน.3  จัดทำรูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  โครงการที่  22  
  

โครงการโครงการ    พัฒนพัฒนาสื่อาสื่อปปรระชาสัมพนัธ์ะชาสัมพนัธ์  วิทยวิทยาลัยสาลัยสารพัดช่างสี่ารพัดช่างสี่พระยาพระยา  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 25256666  

11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผดิชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผดิชอบ  

  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ    หัวหน้างานหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์  

  นานางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่งสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่    รองผู้อำนวยการฝ่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากร  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงโครงการตการตามภาระงานประจำามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น แความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการละมาตรการ  
3.1  3.1  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

--  ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
3.2  3.2  นโยบายการบริหานโยบายการบริหารจัรจัดการอาชีวศึกษาดการอาชีวศึกษา  

--  มิติที่ มิติที่ 11  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ข้อที่ การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ข้อที่ 1.61.6  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นน  
  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  ภาพลักษณ์ (ภาพลักษณ์ (BBrraanndd  IImmaaggee))  คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจคือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจ
ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร งๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร และบริการ เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร 
นโยบาย กิจกรรมแนโยบาย กิจกรรมและบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งภาละบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสาต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมรผ่านกิจกรรม
กรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์กรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างใจะสร้างความแตกต่างในน
กาการรับรู้ถึงองค์กร และบริรรับรู้ถึงองค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้สารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับารับ
การศึกษาที่วิทยาลัยสารพัการศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
วิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่าวิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่างดีงดี  

  ““วิทยาลัยสารพัวิทยาลัยสารพัดช่ดช่างสี่พระยาางสี่พระยา””เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
มีหน้าที่ภารกิจหลักในการจัดฝึมีหน้าที่ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1515--150150  ชั่วโมง ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะ
นำความรู้ความชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบกนำความรู้ความชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอาร หรือประกอบอาชีพอิสรบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือะส่วนตัวหรือ
นำไปปรับปรุนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่ม เติมความรู้พิเศษและสามารถนำเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิชีวิตในชีวิตประจำวันได้ (กรมอตประจำวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : าชีวศึกษา : 22553333 ))  โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความโดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริน อย่างแท้จริง อีกทั้งง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพยของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ    ซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯวิทยาลัยฯ   ยังขาดยังขาดการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อเพื่อให้ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ   ทำให้ไม่ทราบข้อมูลทำให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจางานที่สนใจ  

จากเหตุผลดัจากเหตุผลดังกล่าว จึงกล่าว จึงมีความสนใจที่จะจัดทำโครงการพัฒนางมีความสนใจที่จะจัดทำโครงการพัฒนาสื่อสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่
พระยาพระยา    โดยอาศัโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรในการกระจายข้อมูล ข่าวสาร เพื่อยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรในการกระจายข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึง
ภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่หรือสาขางานที่ ตนเองสนใตนเองสนใจ และนำความรู้ความจ และนำความรู้ความ



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  3355  

 

ชำนาชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้ง ในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไปปรับปรุงรือนำไปปรับปรุง
งานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

5.1 5.1 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่งพิมพ์และสื่ออออออนไลน์นไลน์  
55.2  .2  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
5.3 5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้สื่อสังคมออนไลน์มพันธ์ภายใต้สื่อสังคมออนไลน์  

  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  

66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  มีมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯฯ    
66..11..22  ประชาชนแลประชาชนและบุคคลทั่ะบุคคลทั่ววไปไป  จำนวนอย่างน้อย จำนวนอย่างน้อย 33,,000000  คนคน//ปีการศึกษาปีการศึกษา  ได้ได้รัรับบทราทราบบข้อมูลวิทยาลัยข้อมูลวิทยาลัย  
  จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น  
66..11..33  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯฯ  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25662566  ร้อยละ ร้อยละ 2020  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

66..22..11  เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และและสร้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยวิทยาลัยฯฯ  

66..22..22  เป็เป็นนการสร้างการสร้างความเช่ือมั่ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้นให้แก่ผู้มาติดต่มาติดต่อราชการและผู้เขา้รับการฝึกอบรมอราชการและผู้เขา้รับการฝึกอบรมที่ที่ได้ได้รับทราบข้อมูลรับทราบข้อมูล  

      ข่าวสารจากสื่อปรข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ะชาสัมพันธ์  

7.  7.  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการ  
7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
7.4 ดำเนินงานตามโคร7.4 ดำเนินงานตามโครงการงการ  ตั้งแต่ตั้งแต่ 1 ตุล 1 ตุลาคม าคม 2565 2565 ––  30 กันยายน 256630 กันยายน 2566  
7.5 ติดตามและประเมินผล7.5 ติดตามและประเมินผล  

  

8.  8.  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนนิโครงกทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนนิโครงการาร  
    จากเงินจากเงินโครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ        
          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000       บาท   10,000       บาท   ได้แก่ได้แก่  
  8.1  8.1  ค่าวัสดุค่าวัสดุ        จำนวน จำนวน       10,000   10,000     บาทบาท  
  

9.  9.  ผลทีค่ผลทีค่าดวา่จาดวา่จะะได้รับได้รับ  
วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ มีสื่อมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์   เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถเพิ่มะสามารถเพิ่ม

ปริมาณผู้เรียนได้ปริมาณผู้เรียนได้  
  

10.  10.  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล    
  1100..11  เก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ทั่วไป ด้วยแบบสอบถามคด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจวามพึงพอใจ  จำนวน จำนวน 3030  คนคน  
            10.2  10.2  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ   
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โครงการที่ 3โครงการที่ 3  
  

โโครงการครงการ    ปรับปรุงปรับปรุงพื้นปาเก้ และทากพื้นปาเก้ และทากาวกนัน้ำเข้าอาคาาวกนัน้ำเข้าอาคารห้องธุรการรห้องธุรการ  

11..  ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    
  นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์          หัวหน้างานอาคารสถานที่หัวหน้างานอาคารสถานที่  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครโครงกางการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการโครงการตามภาระตามภาระงานประจำงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

33..  ความสอดคล้องกับนโยบาย ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์    
33.1 .1 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 22  ตัวบ่งชี้ 2.3 ตัวบ่งชี้ 2.3 ดด้านการบริหารานการบริหาร

จัดการจัดการ   สถานศึกษาบริหารจัสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแดการบุคลากร สภาพแวดลวดล้ออม ภูมิม ภูมิทัศนทัศน์  ออาคารสถานาคารสถานที่ หที่ ห้องเรียนองเรียน  หห้องปฏิบัติการองปฏิบัติการ          

โรงฝโรงฝึกงาน ศูนยกงาน ศูนย์วิวิทยบริการ สื่อ แหลทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรูงเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีและงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อยู่อยอย่างเต็มศักยภาพางเต็มศักยภาพ  และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ    

44. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล . สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  ด้วยอาคด้วยอาคารเรียนารเรียนของวิทยาลัยสารพัของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยดช่างสี่พระยา า สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า เป็นอาคารเก่าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า เป็นอาคารเก่า   จากการใช้งานจากการใช้งาน          
มายาวนาน ทำให้ระบบและโครงสร้างภายในอามายาวนาน ทำให้ระบบและโครงสร้างภายในอาคารเสื่อมชำรุด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมทั้งพื้คารเสื่อมชำรุด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมทั้งพื้ นที่และนที่และ
โครงสร้างของอาคาร โครงสร้างของอาคาร ที่หลายพื้นที่มีความทรุดโทรม ทั้งหลังคาอาคารที่ชำรุดจนเกิดน้ำเที่หลายพื้นที่มีความทรุดโทรม ทั้งหลังคาอาคารที่ชำรุดจนเกิดน้ำเ ข้าอาคารหลายจุด ทำให้ข้าอาคารหลายจุด ทำให้
พื้พื้น และผน และผนังอาคารนังอาคารหลายจุหลายจุดชำรุดเสียหาย ดชำรุดเสียหาย ฝ้าเพดานขึ้ฝ้าเพดานขึ้นราส่งผลต่อระบบหายใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้นราส่งผลต่อระบบหายใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้ เรียน เรียน 
และประชาชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับวิทยาลัและประชาชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับวิทยาลั ย จึงจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนจะเกิดย จึงจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนจะเกิด
อุบัติเหตุ และผลเสียหายต่อสุขภาพบุคอุบัติเหตุ และผลเสียหายต่อสุขภาพบุคลากรลากร  
  

55. วัตถุประสงค์ . วัตถุประสงค์   
55..11  เพื่เพื่ออปรับปรุงปรับปรุงพื้นปาเก้ และพื้นปาเก้ และทากาวกันน้ำเข้าอาคารห้องธุรการทากาวกันน้ำเข้าอาคารห้องธุรการ  

  

66. . เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ เร็จ   

66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ จำนวนจำนวนพื้นพื้นห้องห้องที่ปรับปรุงที่ปรับปรุง  1 ห้อง และพื้นที่1 ห้อง และพื้นที่ทากาวกันน้ำเข้าทากาวกันน้ำเข้าอาคาร 2 พื้นที่อาคาร 2 พื้นที่  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  สภาพแวดลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนอม ภูมิทัศน์  ของพ้ืนที่ของพ้ืนที่อาคาอาคารรหห้ององธุรการเหมาะสมกับกธุรการเหมาะสมกับการปฏิบัติารปฏิบัติงาน และงาน และรรองรับองรับ  

การให้บริการกับผู้เรียน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่าง ๆ การให้บริการกับผู้เรียน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่าง ๆ   
  

77. ค. ความวามสอดคล้องกับโครงการอื่นตามแผนกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสอดคล้องกับโครงการอื่นตามแผนกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

  77.1 .1 โครงการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและภูมิปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทัศน์อาคารเรียนอาคารเรียน  

  77.2 .2 โครงการโครงการปรับปรุงซ่อปรับปรุงซ่อมแซมรมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปะบบไฟฟ้า ระบบประปา และห้า และห้องเรียนองเรียนห้อห้องปฏิบัติการงปฏิบัติการ  
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88..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงาขั้นตอนการทำงานน  พ.ศ. 256พ.ศ. 25655  พ.ศ.256พ.ศ.25666  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เม.ยเม.ย  พพคค  มิยมิย  กก.ค.ค  ส.คส.ค  ก.ยก.ย  

PP  

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ                          

2. 2. แต่งต้ังคณะกรรแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานมการดำเนินงาน                            

3.3.  ประชุมคประชุมคณะกรรมการดำเนินงานณะกรรมการดำเนินงาน                          

DD  

4. 4. สำรวจพ้ืนที่ที่จะดำเนินการปรับปรุงสำรวจพ้ืนที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง                          

55. . แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมงานแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมงาน                          

6. 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                           

CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ 7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอนตามขั้นตอน                          

8. ประเมินผลการดำเนินง8. ประเมินผลการดำเนินงานาน                          

AA  
9. สรุปผลการดำเนินงาน9. สรุปผลการดำเนินงาน                          

10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                          

สถานที่สถานที่ดำเนินการดำเนินการ  : : ห้องธุรการ ชั้น 3 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าห้องธุรการ ชั้น 3 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า    
  

99. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา    
99..1 1 งบประมาณงบประมาณดำเนินการ จำนวน 60,000 บาทดำเนินการ จำนวน 60,000 บาท  

  

1010..  ผลที่คาดว่าได้รับ ผลที่คาดว่าได้รับ   
1100..11  สภาพแวสภาพแวดลดล้อม อม ภูมิทัศนภูมิทัศน์  ของพ้ืนที่ที่ปรับปรุงสวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ที่ปรับปรุงสวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และสุขภาพของและสุขภาพของ  

    ผู้ปฏิบัผู้ปฏิบัติงานติงาน  
  

1111. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   
1111..11  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เร็จของโครงการ   
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โครงการที่ 4โครงการที่ 4  
  

โครงการโครงการ    จัดซื้อคจัดซื้อครุภัณฑ์รุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  
                          ถังหถังหมึกพิมึกพิมพ์มพ์  ((IInnkk  TTaannkk  PPrriinntteerr))  

  
  

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ    

  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

  นายชันายชัยวัยวัสส์  วรพงศธรสส์  วรพงศธร    รองผู้รองผู้อำนวยการฝ่าอำนวยการฝ่ายพัฒนายพัฒนากิจการกิจการนักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

    โครงกาโครงการตามภารตามภาระงานประจำระงานประจำ    

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

3.1  สอดคล้3.1  สอดคล้องกับยุองกับยุทธศทธศาสตร์สำนักาสตร์สำนักงงาานนคคณะกรรมการการอาชีณะกรรมการการอาชีวศึกษาวศึกษา  

    ยุยุทธศาสตร์ที่ 5 ทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

44..  สภาพสภาพปจัจุปจัจุบัน/หลักการและเหตุผลบัน/หลักการและเหตุผล  
    ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษาด้วยงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  ฝ่ายพัฝ่ายพัฒนากิจการนักฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน้เรียน นักศึกษา มีหน้าที่และควาที่และความรับผิดชอบในามรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมที่การจัดกิจกรรมที่เป็เป็นปรนประโยชน์ต่อสถานศึกะโยชน์ต่อสถานศึกษาษา  สังคม ชุสังคม ชุมชน มชน และกิจกและกิจกรรมต่าง รรมต่าง ๆ ในวัๆ ในวันสำคัญนสำคัญของชาติ ศาสนา และของชาติ ศาสนา และ
พระมพระมหากษัตริย์ หากษัตริย์   ซึ่งซึ่งในการดำเนิในการดำเนินกิจกรรมนกิจกรรมต่าง ๆ งานกิจกรรมฯ จะต้องจัดทำโครงการ,ต่าง ๆ งานกิจกรรมฯ จะต้องจัดทำโครงการ,  จัดทำสื่อจัดทำสื่อปประชาระชาสัสัมพันธ์มพันธ์ , , 
หหนังสือนังสือรราชาชการการเพื่อแจ้งให้บุเพื่อแจ้งให้บุคลากรภายในคลากรภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทราบเกี่ยวกัวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทราบเกี่ยวกับการดำเนินกิบการดำเนินกิจกรรม และจกรรม และส่ส่งงไปไป
ยังบุคยังบุคคลภายนอกคลภายนอกเพื่เพื่อปอประสานระสานในการทำกิในการทำกิจกรรม สจกรรม สรุปผลการรุปผลการดำเนินโครงการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มเป็นรูปเล่ม  เพื่เพื่ออนำเสนำเสนอฝ่ายบรินอฝ่ายบริหารหาร  
และสำนักงานคณะกรรมการการอและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไปาชีวศึกษาต่อไป    

  เนื่เนื่องจากปัจจุองจากปัจจุ บับัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ใช้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการอนุเคราะห์มาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการอนุเคราะห์มาจากจาก
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์     ซึ่งเซึ่งเกิดการกิดการชำรุดและเชำรุดและเสื่อสื่อมสภาพมสภาพมากมากแล้ว แล้ว   ดังนั้นดังนั้นเพื่อให้การปฏิเพื่อให้การปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน บัติงานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา บรรลุนักศึกษา บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นต้จำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แลร์ และเครื่องพิมพ์ะเครื่องพิมพ์  MMuullttiiffuunnccttiioonn  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ถังหมึกพิมพ์  ((IInnkk  TTaannkk  PPrriinntteerr))  ไว้ใช้งาน ไว้ใช้งาน แลและะมีมีประสิทธิภาพมาประสิทธิภาพมากข้ึนกข้ึน  
  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    

5.15.1    เพื่เพื่อจัดอจัดซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พิมพ์  MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ถังหมึกพิมพ์    

    ((IInnkk  TTaannkk  PPrriinntteerr))    ประจำประจำงานกิงานกิจกรรมจกรรมนักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  

  5.25.2    เพื่เพื่ออเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการปฏิศักยภาพในการปฏิบับัติงานติงาน  

66..  เป้าหมาย แลเป้าหมาย และตัวชี้วัดสะตัวชี้วัดสำเรจ็ำเรจ็  
66..11    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

  6.1.1  6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ถังหมึกพิมพ์    

  ((IInnkk  TTaannkk  PPrriinntteerr))  จำนวน จำนวน 11  ชุดชุด  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  3399  

 

66..22    เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

    66..22.1.1    เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และและเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีดหมึแบบฉีดหมึกพร้อมติดกพร้อมติดตั้งตั้งถังหมึกพิมพ์ถังหมึกพิมพ์    

((IInnkk  TTaannkk  PPrriinntteerr))  จะเข้ามาช่วยในการดจะเข้ามาช่วยในการดำำเนินงานเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯของวิทยาลัยฯ    
ให้มีประสิทธิผลให้มีประสิทธิผลและและดดำำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง  

      6.2.6.2.22  งานกิจกรรมนักเรียน นักงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ศึกษา จัดทำจัดทำรูปเล่มรูปเล่มสรุปผลการดำสรุปผลการดำเนินโครงการเนินโครงการ  เพื่เพื่ออนนำำเสเสนอฝ่ายนอฝ่ายบริบริหารหาร  
และสำและสำนักงานนักงานคณะกรรมการการอคณะกรรมการการอาชีวศึาชีวศึกษากษา  ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ  

77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดกิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ที่  

7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการ  

7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  

7.4 7.4 ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ––  30 30 กันยายน 2566กันยายน 2566  

7.5 ติดตา7.5 ติดตามและประเมิมและประเมินผลนผล  
  

88..  งบประมาณ/ทรังบประมาณ/ทรัพยากร และแพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  จากเงิน จากเงิน   โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ        
                            เเป็นเงินงป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  บประมาณทั้งสิ้น    5,5005,500              บาท   บาท   ได้แก่ได้แก่  

88..11    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์  1 1 เครื่องเครื่อง  

88..22    เครื่องพิเครื่องพิมพ์มพ์  MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีดหมึแบบฉีดหมึกพร้อมติดกพร้อมติดตั้งตั้งถังหมึกพิถังหมึกพิมพ์มพ์  ((IInnkk  TTaannkk  PPrriinntteerr))  1 เ1 เครื่ครื่ององ  
  

9.  9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

  9.1 ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิม9.1 ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พ์  MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ถังหมึกพิมพ์  ((IInnkk  TTaannkk  

                    PPrriinntteerr))  ตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย   

99..22    เพิ่มปรเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานะสิทธภิาพการปฏิบัติงานกิจกรรมกิจกรรมนันักกเเรีรียนยน  นันักศกึษา ของกศกึษา ของวิทยาลัวิทยาลัยฯยฯ  มากขึ้นมากขึ้น  
  

10.  10.  การติดตามการติดตาม  และการปรและการประเมินผลโครงการะเมินผลโครงการ  
--  

  

  

  

  

  

  

  

  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  4400  

 

โครงการโครงการที่ 5ที่ 5  
  

โครงการโครงการ      จัดซ้ือจัดซ้ือโปรแโปรแกรมสกรมสำเร็ำเร็จรปูเพื่องานบัญชี จรปูเพื่องานบัญชี EExxpprreessss  
  

  

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ    

นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ    หัวหน้างานหัวหน้างานบัญชีบัญชี  

นานางสาววิมพ์วรา  วงงสาววิมพ์วรา  วงษ์ษ์ใหใหญ่ญ่    รองผู้รองผู้อำนวยการฝ่าอำนวยการฝ่ายยบริหบริหารทรัารทรัพยพยากรากร  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครโครงกางการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    

    โครงการพิเโครงการพิเศษ (ไม่ใช้ศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)งบประมาณ สอศ.)    
  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

3.1  สอดคล้องกับยุ3.1  สอดคล้องกับยุทธศทธศาสตร์สำนักาสตร์สำนักงานงานคคณะกรรมกณะกรรมการการอาารการอาชีวศึกษาชีวศึกษา  

ยุยุทธศาทธศาสตร์ที่สตร์ที่ 5  5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึบบบริหารจัดการอาชีวศึกษากษา  
  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการแสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลละเหตุผล  

    คอมพิวเตคอมพิวเตอร์   อร์   เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ และปัจจุบันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ และปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของมคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์และนุษย์และธุรกิธุรกิจจต่าง ๆ ต่าง ๆ หหรืรือแม้แต่สถานศึกษาอแม้แต่สถานศึกษาในปัจจุบัน ในปัจจุบัน       

ก็พยายามก็พยายามนำคอมพิวเตอร์นำคอมพิวเตอร์ เข้าเข้ามาใช้ในมาใช้ในหน่วยงานเพื่อทำหน่วยงานเพื่อทำกาการรจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสำสำคัคัญญต่าต่าง ๆ ง ๆ เช่นเช่น   งานทะเบียน งานทะเบียน                       

งานการเงิน งานงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ บัญชี งานพัสดุ เป็นต้น ซึ่งเป็นต้น ซึ่งแต่เดิมแต่เดิมในในแต่แต่ละงาละงานจะต้องจัดทำรานจะต้องจัดทำรายงานต่าง ๆ ยงานต่าง ๆ โดยการจโดยการจดดบันทึกบันทึก

รายกรายการารอย่างเป็นประจำต่อเนื่อย่างเป็นประจำต่อเนื่องและต้องมีการองและต้องมีการรายงานผลลัพธ์ตามรายงานผลลัพธ์ตามกำหนดเวลาอยู่เสมกำหนดเวลาอยู่เสมอ ที่สำคัญอ ที่สำคัญข้อมูลที่ได้จข้อมูลที่ได้จากาก

การจัดทำรายงานดังกล่การจัดทำรายงานดังกล่ าว จะาว จะต้อต้องจัดส่งส่วนงจัดส่งส่วนราชการแลราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาภายในกำหนดเวลาตามตามระเบียบ ระเบียบ       

ซึ่ซึ่ งหากข้งหากข้ อมูอมู ลที่ลที่ ได้ได้ ไม่ไม่ ครบถ้ครบถ้ วนถูวนถู กต้กต้ องและทัองและทั นเวลานเวลาแล้แล้ ว ว อาจทอาจทำำให้ให้ ฝ่ฝ่ ายบริายบริหารตัหารตั ดดสิสิ นใจผินใจผิ ดพลาดได้ดพลาดได้   ดัดั งนั้น งนั้น 

คอมพิคอมพิวเตอร์วเตอร์จึงจึงได้ได้เข้เข้ามามามีามีบทบาทในชีบทบาทในชีวิวิตประจตประจำำวัวันมากขึ้นมากขึ้น น หน่หน่วยงานต่วยงานต่าง ๆ จึาง ๆ จึงง  พยายามนพยายามนำำคอมพิคอมพิวเตวเตอร์อร์เข้เข้ามาใช้ามาใช้

ในหน่ในหน่วยงานวยงาน  และในทุและในทุก ๆ งานเท่ก ๆ งานเท่าที่าที่จะทจะทำำได้ได้  เนื่เนื่องจากองจากยอมรัยอมรับในบในประประสิสิทธิทธิภาพของคอมพิภาพของคอมพิวเตอร์วเตอร์  เพราะทเพราะทำำให้ให้การการ

ททำำงานเป็งานเป็นไปอย่นไปอย่างสะดวก รวดเร็างสะดวก รวดเร็วว  ถูถูกต้กต้องและแม่องและแม่นยนยำำ  

    งางานบันบัญชีญชี  ถืถือเป็อเป็นหันหัวใจสวใจสำำคัคัญของธุญของธุรกิรกิจทุจทุกแขนง ระบบบักแขนง ระบบบัญชีญชีที่ที่ ดีดีจะทจะทำำให้ให้เกิเกิดการควบคุดการควบคุมมภายในของกิภายในของกิจการจการ

น้ัน้ัน น ๆ ๆ ททำำให้ให้การดการดำำเนิเนินธุนธุรกิรกิจประสบความสจประสบความสำำเร็เร็จตามที่จตามที่คาดหวัคาดหวังไว้งไว้  ในปัในปัจจุจจุบับันนนันักกบับัญชีญชีได้ได้นนำำคอมพิคอมพิวเตอร์วเตอร์มาช่มาช่วยในวยใน

งานบังานบัญชีญชีมากขึ้มากขึ้น ซึ่น ซึ่งโปรแกรมที่งโปรแกรมที่นนำำมาใช้มาใช้มี  มี  ลักลักษะะษะะ  คือ คือ   

11..  โปรแกรมตาราโปรแกรมตารางงาน เช่งงาน เช่น น MMiiccrroossoofftt  EExxcceell                                

22..  โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี    

การนการนำำโปรแกรมสโปรแกรมสำำเร็เร็จรูจรูปทางด้ปทางด้าานนบับัญชีญชีมาใช้มาใช้ในงานบัในงานบัญชีญชี  จะทําให้การทําบัญชีสะดวก รวดเร็จะทําให้การทําบัญชีสะดวก รวดเร็ว เพราะนัว เพราะนักก

บับัญชีญชีเพีเพียงแต่ยงแต่บับันทึนทึกรายการกรายการใในสมุนสมุดรายการขั้ดรายการขั้นต้นต้นและทนและทำำตามขั้ตามขั้นตอนที่นตอนที่โปรแกรม แนะนโปรแกรม แนะนำำเท่เท่านั้านั้น จากนั้น จากนั้นก็นก็สามสามารถารถ
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สั่สั่ งให้งให้แสดง/พิแสดง/พิมพ์มพ์รายงานหรืรายงานหรืองบต่องบต่างๆางๆ  ตามต้ตามต้องการได้องการได้ทัทันทีนที  ไม่ไม่ ว่ว่าจะาจะเป็นเป็นบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษษ        

ทําการทําการงบกงบการเงิน เป็นต้น เพื่อให้การทําบัญชีมีารเงิน เป็นต้น เพื่อให้การทําบัญชีมีประสิประสิทธิทธิภาพยิ่ภาพยิ่งขึ้งขึ้นน  

    ด้วยงานด้วยงานบัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยบัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร ากร   ได้ตได้ตระหนัระหนั กถึงความสำคัญเกี่ยวกับการกถึงความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิปฏิ บับัติงานดังกล่าว ติงานดังกล่าว                         

จึงได้จึงได้พยายามจัดหาพยายามจัดหาเครื่องมือแเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ละอุปกรณ์มาใช้ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ อาจอาจเกิดขึ้เกิดขึ้นนในการในการ

ปฏิบัปฏิบัติงาน โดยติงาน โดยได้ได้ศึกษา ค้นศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และจัดคว้าข้อมูล และจัดหาโปรแกรมสำหาโปรแกรมสำเเร็จรูร็จรูปปเพื่องานบัญชีเพื่องานบัญชีสำหรับธุรกิจทั่วไปสำหรับธุรกิจทั่วไปมาประยุกต์ใช้มาประยุกต์ใช้

ในการจัดทำบัญชีของสถานศึกษในการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาา  ซึ่ซึ่งได้แก่ โปรแกรงได้แก่ โปรแกรมมสำสำเร็เร็จรูจรูปปบัญชี บัญชี EExxpprreessss  (เวอร์(เวอร์ชั่ชั่นนทดลอง)ทดลอง)    มาทดลองมาทดลองทำงาทำงานน

บัญชีของบัญชีของวิทยาลัยสารพัวิทยาลัยสารพั ดช่างสี่พระยาดช่างสี่พระยา    ควบคู่ควบคู่ ไปกัไปกับบการทำบัการทำบัญชีในระบบ ญชีในระบบ NNeeww  GGFFMMIISS  TTHHAAII  ซึ่งผซึ่งผลให้การลให้การ

ปฏิบัปฏิบัติงานทางด้านบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นติงานทางด้านบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นงงานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดดทำโคทำโครงการงการจัดซื้อรจัดซื้อ

โโปรแกรมปรแกรมสำเสำเร็จร็จรูปเพื่องานบัญชี รูปเพื่องานบัญชี EExxpprreessss  ((ลิลิขสิทขสิทธิ์) ธิ์) มาใช้มาใช้ปฏิบัติงานบัญชีของปฏิบัติงานบัญชีของวิทยาลัยสารวิทยาลัยสารพัดช่าพัดช่างงสี่พระยา เพื่อให้สี่พระยา เพื่อให้

การทำงานการทำงาน  ถูกต้องถูกต้อง  รวดรวดเเร็ว แม่นยำร็ว แม่นยำเกิเกิดดประโยชน์ประโยชน์ต่ต่อการปฏิอการปฏิบับัติติงานอย่งานอย่างแท้างแท้จริจริง  และมีง  และมีประสิประสิทธิทธิภาพภาพต่ต่อหน่อหน่วยงานมากที่วยงานมากที่สุสุดด      
  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    

5.15.1    เพื่เพื่อจัดอจัดซื้อซื้อโปรโปรแกรมสำเร็จรูแกรมสำเร็จรูปปเพื่องานบัญชี เพื่องานบัญชี EExxpprreessss    

  5.25.2    เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัในการปฏิบัติงานติงาน  
      

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จจ  

6.1  6.1  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

            6.1.6.1.11    โปรแกรมสำเร็จรปูเพ่ืองานบัญชี โปรแกรมสำเร็จรปูเพ่ืองานบัญชี EExxpprreessss    จจำนวน 1 ชุดำนวน 1 ชุด  

6.2  6.2  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

    66..22.1.1      โโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญญชี ชี EExxpprreessss  จจะเข้ามาช่วยในะเข้ามาช่วยในการการจัดทำบัญชีจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯของวิทยาลัยฯ                        

      ให้มีประสิทธิผลให้มีประสิทธิผล  และและประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดปรเกิดประโยชน์ต่อการปฏิะโยชน์ต่อการปฏิบับัติงานอย่ติงานอย่างแท้จริางแท้จริงง  

6.2.6.2.22    งานงานบัญชีจัดทำบับัญชีจัดทำบัญญชีชีและรายงานทางการเงินเพื่อและรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนำเสนอฝ่ายนอฝ่ายบริบริหารหาร  และสำนักงานและสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ  

    การอการอาชีวศึกษาาชีวศึกษา  ได้ได้ถูกต้อง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่รวดเร็ว ทันต่อเหตุอเหตุการณ์ และการณ์ และมีประสิทมีประสิทธิภาพธิภาพ  

77..  กิจกรรมและหรืกิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนิอขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการ  

7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  

7.3 แต่7.3 แต่งต้ังงต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการ  

7.4 7.4 ดำเนินงานตามโดำเนินงานตามโคครงการรงการ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ––  30 กันยายน 256630 กันยายน 2566  

7.5 ติดตามและประเมินผล7.5 ติดตามและประเมินผล  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดการดำเนนิโครงการำเนนิโครงการ  

  จากเจากเงิน งิน   โครงการตามภาระงโครงการตามภาระงานประจำานประจำ        

      เเป็นเงินงป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  บประมาณทั้งสิ้น    335,0005,000              บาท   บาท   ได้แก่ได้แก่  

    8.8.11    โโปรปรแกแกรมบัญชีสำเร็รมบัญชีสำเร็จรูปเพื่องจรูปเพื่องาานบัญชี นบัญชี EExxpprreessss    จำนวน  จำนวน  1 1 ชุดชุด  
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99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

    9.1 ได้9.1 ได้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีญชี    EExxpprreessss  จำนวน 1 ชุจำนวน 1 ชุด ด   ตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย   

    9.2  เพิ่9.2  เพิ่มประสิมประสิทธิภาพการปฏิบัทธิภาพการปฏิบัติงานติงานบับัญชีญชีของของวิทยาลัยฯวิทยาลัยฯ  มากขึ้นมากขึ้น  

1100..  การติดตาม และการประเมนิผลโครงการการติดตาม และการประเมนิผลโครงการ  

--    
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โครงการที่ 6โครงการที่ 6  
  

โครงการ  ปรบัปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพัดช่โครงการ  ปรบัปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาางสี่พระยา  
  

11..    ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   
  นายเนายเลอพงลอพงษ์  สุวรรณนันท์ษ์  สุวรรณนันท์  หัวหน้างานอาคารสถานที่หัวหน้างานอาคารสถานที่  
  

2. 2.   ลัลักษณะโครงการกษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    

    โครงการพิเศษ (ไม่ใโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)ช้งบประมาณ สอศ.)    
  

33..    ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์    
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.3 ด้านงชี้ 2.3 ด้านการบริหารการบริหารจัดการจัดการ  สสถถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศนอม ภูมิทัศน์  

อาคารสถานที่ หอาคารสถานที่ ห้องเรียน หองเรียน ห้องปฏิบัติการองปฏิบัติการ   โโรรงฝงฝึกงาน ศูนยกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหลวิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรูงเรียนรู ้  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ               

ครุภัณฑครุภัณฑ  ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อยและงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพางเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ    

44. สภาพปัจจุบัน/หลักกา. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุรและเหตุผล ผล   

    การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านอาคารและสถานที่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านอาคารและสถานที่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการ

ปฏิปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และอำนวยษา และอำนวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  

วิทยาลัยสารพัดวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปช่างสี่พระยา ประกอบด้ระกอบด้ววย 3 สาขย 3 สาขา คือ สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า สาขาเอี่ยมละออ และสาขาา คือ สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า สาขาเอี่ยมละออ และสาขา

บ่อนไก่ มีอาคารเรียนรวมกันทั้งสิ้น 4 อาคาร บ่อนไก่ มีอาคารเรียนรวมกันทั้งสิ้น 4 อาคาร อาคารแต่ละหลังเป็นอาคารเก่า จากการใช้งานมายาวนาน ทำให้อาคารแต่ละหลังเป็นอาคารเก่า จากการใช้งานมายาวนาน ทำให้

ระบบและโครงสร้างภายในอาคารเสื่อมชำรุระบบและโครงสร้างภายในอาคารเสื่อมชำรุ ด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมทั้งพื้นที่และโครด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมทั้งพื้นที่และโคร งสร้างของงสร้างของ

อาคาร ที่หลาอาคาร ที่หลายยพื้นที่พื้นที่มีความทรุดโทรม มีความทรุดโทรม   

เพื่อให้ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน และพื้เพื่อให้ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน และพื้ นที่สนับสนุนการนที่สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ให้สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ให้สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ นวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมและอยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละพื้นที่ต่ละพื้นที่  

55. วัตถุป. วัตถุประสงค์ ระสงค์   

55..11  เพื่อดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่อาคารให้สะอาด เรียบร้อย ถูกสุขอนามัยเพื่อดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่อาคารให้สะอาด เรียบร้อย ถูกสุขอนามัย  

5.2 เพื่อปรับปรุงซ่5.2 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรอมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา และพื้นที่ของอาคารที่มีความทรุดโทรมะบบไฟฟ้า ระบบประปา และพื้นที่ของอาคารที่มีความทรุดโทรม  

5.3 5.3 เพื่อปรับปรุงอาคารห้องพักครูเพื่อปรับปรุงอาคารห้องพักครูและบุคลากรทางการศึกษา รองรับการบรรจุของบุคลและบุคลากรทางการศึกษา รองรับการบรรจุของบุคลากร หรือการย้ายของากร หรือการย้ายของบุคบุคลลาากกรร  

55..44  เพื่อจัดทำรูปแบบรายการสำหรับขอต้ังงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อจัดทำรูปแบบรายการสำหรับขอต้ังงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า   

ระบบประบบประปา ระปา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และส่วนของโครงสร้างอาคารที่ชำรุด จากการใช้งานมายาวนานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และส่วนของโครงสร้างอาคารที่ชำรุด จากการใช้งานมายาวนาน  

5.5 ปรับ5.5 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ของอปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคารสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าาคารสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  4444  

 

66. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ . เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ   
66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ   

6.1.16.1.1  พื้นที่อาคาร 3 สาขา มีความสะอาด เรียบร้อยพื้นที่อาคาร 3 สาขา มีความสะอาด เรียบร้อย  ถูกสุขอนามัยถูกสุขอนามัย  

6.1.26.1.2  รระบบไฟฟ้า ระบบประปา ะบบไฟฟ้า ระบบประปา และพื้นที่ของอาคารที่มีความทรุดโทรมและพื้นที่ของอาคารที่มีความทรุดโทรม  ทั้ง 3 สาขา มีความเหมาะสม ทั้ง 3 สาขา มีความเหมาะสม   

ปลอดภัยต่อการใช้งานปลอดภัยต่อการใช้งาน  

6.1.36.1.3  ห้องพักครูห้องพักครูและบุคลากรทางกและบุคลากรทางการศึกษาารศึกษา  จำนวน จำนวน 5 ห้อง มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัย5 ห้อง มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัย  

6.1.46.1.4  รูปแบบรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พรูปแบบรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ชุด.ศ. 2567 จำนวน 1 ชุด  

6.1.56.1.5  กล้องวงจรปิดใกล้องวงจรปิดให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคารสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า สามารถบันทึกเหตุการณ์ห้คลอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคารสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า สามารถบันทึกเหตุการณ์  

  อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากร นักศึกษา และผู้ใลากร นักศึกษา และผู้ใช้ช้บริการของวิทยาลัยบริการของวิทยาลัย  

66..22  เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ สภาพแวดลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนอม ภูมิทัศน์  ของพ้ืนที่อาคารหของพ้ืนที่อาคารห้องธุรการเหมาะสมกับการปฏิองธุรการเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และรองรับบัติงาน และรองรับ  

  การให้บริการกับผู้เรียนการให้บริการกับผู้เรียน  และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่าง ๆ   
  

77. ความสอดคล้องกับโครงการอื่น. ความสอดคล้องกับโครงการอื่น  

  โครงการจัดการเโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึรียนการสอนหลักสูตรฝึกอกอบบรรมมวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  
    

8.8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ. 256พ.ศ. 25655  พ.ศ.256พ.ศ.25666  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เม.ยเม.ย  พคพค  มิยมิย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ยก.ย  

PP  

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ                          

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน าน                           

3. ป3. ปรระะชุชุมคณะกรรมการดำเนินงานมคณะกรรมการดำเนินงาน                          

DD  

4. สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง4. สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง                          

5. แต่5. แต่งต้ังต้ังคณะกรรมการควบคุมงานงคณะกรรมการควบคุมงาน                          

6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                           

CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          

8. ประเมินผ8. ประเมินผลการดำเนินงลการดำเนินงานาน                          

AA  
9. สรุปผลการดำเนินงาน9. สรุปผลการดำเนินงาน                          

10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                          

  

สถานที่ดำเสถานที่ดำเนินการนินการ  : ห้องธุรการ ชั้น 3 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า : ห้องธุรการ ชั้น 3 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า   
  
  
  



แผนปฏิบัแผนปฏิบัติติราชการราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  4455  

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และรายละเอียดการขอใช้งบประมาณ9. งบประมาณ/ทรัพยากร และรายละเอียดการขอใช้งบประมาณ    
9.1 งบประมาณดำเนินการ จำนวน 609.1 งบประมาณดำเนินการ จำนวน 60,,0000 บาท00 บาท  
9.2 รายละเอียดก9.2 รายละเอียดการขอารขอใช้งใช้งบประมาณบประมาณ  

ที่ที่  รายละเอียดกจิกรรมที่ใช้งบประมาณรายละเอียดกจิกรรมที่ใช้งบประมาณ  เป้าหมายเป้าหมาย  จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ  

11  จัดซื้ออุปกรณ์บำรุงจัดซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาความสะอาดรักษาความสะอาด  พื้นที่อาคาร และห้องน้ำทั้ง 3 พื้นที่อาคาร และห้องน้ำทั้ง 3 
สาขา มีความสะอาดและถูกสาขา มีความสะอาดและถูก
สุขอนามัยสุขอนามัย  

5500,,000000  

22  จัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา จัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และซ่อมแซมและซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดพื้นที่ที่ชำรุด  

ระบบไฟระบบไฟฟ้า ฟ้า ระระบบประปา บบประปา 
และพื้นที่ของอาคารทั้ง 3 และพื้นที่ของอาคารทั้ง 3 
สาขา เหมาะสมในการใช้งานสาขา เหมาะสมในการใช้งาน  

5050,,000000  

33  ปรับปรุงอาคารห้องพั กครูแปรับปรุงอาคารห้องพั กครูแ ละบุคลากรละบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษา  

ห้ อ งพั ก ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รห้ อ งพั ก ค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษาจำนวน 5 ห้องทางการศึกษาจำนวน 5 ห้อง
มีความเหมาะสมในการอยู่มีความเหมาะสมในการอยู่
อาศัยอาศัย  

6060,,000000  

44  รูปแบบรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณรูปแบบรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณ
ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

รูปรูปแบบแบบรายการระบบไฟฟ้า รายการระบบไฟฟ้า 
ระบ บ ป ระป า  ห้ อ ง เรี ย น ระบ บ ป ระป า  ห้ อ ง เรี ย น 
ห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของอาคาร และส่วนภูมิทัศน์ของอาคาร และส่วน
ของของโครงสร้างอาคารที่ชำรุโครงสร้างอาคารที่ชำรุด ด 
สาขาเอี่ยมลออ และสาขาสาขาเอี่ยมลออ และสาขา
บ่อนไก่บ่อนไก่  

4040,,000000  

55  ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด  สาขาวัดแก้มแจ่มฟ้า อย่างสาขาวัดแก้มแจ่มฟ้า อย่าง
น้อย 8 จุด ทดแทนของเดิมที่น้อย 8 จุด ทดแทนของเดิมที่
ชำรุด และเพิ่มจุดให้ชำรุด และเพิ่มจุดให้
ครครอบคลุอบคลุมพื้มพื้นที่นที่  

5050,,000000  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  225500,,000000  
    

หมายเหตุหมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยในการบริหารจัดการงบประมาณขอถัวเฉลี่ยในการบริหารจัดการงบประมาณ  
  

10. ผ10. ผลที่คลที่คาดว่าได้รับ าดว่าได้รับ   

1100..11  สภาพแวดลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศนอม ภูมิทัศน์  ของพ้ืนที่ที่ปรับปรุงสวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ที่ปรับปรุงสวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และสุขภาพของครูและสุขภาพของครู  

และบุคลากรทางการศึกษา รวมและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษา และผู้ใช้ทั้งนักศึกษา และผู้ใช้บริบริการการ  

10.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อกหารใช้อาคารและสถานที่10.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อกหารใช้อาคารและสถานที่  

111. การติดตาม และการประเมินผล โครง1. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ การ   

111.1.11  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ    
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  

ปีงบประมาณ 256ปีงบประมาณ 25666  

  
ฝ่ายฝ่ายวิชากาวิชาการร  
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โครงการที่  โครงการที่  77  
  

โครงกโครงการาร      แข่งขันทักษะวชิาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต์  ทักษะงานจักรยานยนต์แข่งขันทักษะวชิาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต์  ทักษะงานจักรยานยนต์    

            ระดับประกระดับประกาศนียบัตราศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ระดับวชิาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษากรงุเทพ อาชีวศึกษากรงุเทพ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25652565  

11..      ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนนิโครงการผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนนิโครงการ  

11..11      หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ      แผนกวิชาช่แผนกวิชาช่างยนต์   ฝ่างยนต์   ฝ่ายวิชาายวิชาการการ  

11..22      ผู้ผู้ดำเนินโครงการดำเนินโครงการ        1) 1) นายกฤษดานายกฤษดา  โฉมศรีโฉมศรี    หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์    

      2)2)  นายนพดลนายนพดล        นภวรรณนภวรรณ  ครูผู้สอนครูผู้สอน  

1.3  1.3  สถานที่ดำเนนิโครงการสถานที่ดำเนนิโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอกวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก   

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

        โครงการตามตามภาระงานประจโครงการตามตามภาระงานประจำำ  

        โครงการพิโครงการพิเศษ (ไม่เศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศใช้งบประมาณ สอศ.).)  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

                                มาตรฐานที่มาตรฐานที่    44      ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

                                ตัวบ่งชี้ที่ตัวบ่งชี้ที่          44..11  ระดับคุณภาพในการระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพาการวิชาชีพ      

44..  หลักหลักการแการและเหตุผลละเหตุผล  

  ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา   

เพื่เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน และ อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน และ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุปรภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสะสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทัริมทักษะกษะงานจักรยานยนต์งานจักรยานยนต์   ให้แก่ให้แก่

นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนักเรียน เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากกนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการารศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานจปฏิบัติงานจริงริง     เพื่อให้นักเรีเพื่อให้นักเรี ยนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนยนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน   เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์แประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึละเผยแพร่ผลงานของสถานศึ กษากษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเพื่อ

ยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากลสากล  
  

  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับมอบหมายวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ทำจากที่ประชุมอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ทำ

หน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปรแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาะเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชขาวิชาช่างาช่างยนต์  ทักษะงานยนต์  ทักษะงาน

จักรยานยนต์จักรยานยนต์  (ทีม (ทีม 22  คน)คน)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษากรุอาชีวศึกษากรุงเทพ งเทพ   ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 

25652565  เพื่อให้การดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น   
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55..    วัตถุประสงคข์องโครงการวัตถุประสงคข์องโครงการ  

5.1 5.1 เพื่อเป็เพื่อเป็นการส่นการส่งเสริมทักษะงานจังเสริมทักษะงานจักกรยรยานยนต์ให้แก่านยนต์ให้แก่ผู้เรียนผู้เรียน  

5.2 5.2 เพื่อให้เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียน  ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง      

5.3 5.3 เพื่อให้เพื่อให้ผู้เรยีนผู้เรยีนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน  

55..44  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักัดสำนักงานคกงานคณณะกรรมการกาะกรรมการการรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

5.5 5.5 เพื่อยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสาเพื่อยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากลกล  
  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  

66..11      เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  

66..11..11  ผู้เรียนและผู้เรียนและครผูู้สอนครผูู้สอน  สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

  อย่างน้อย อย่างน้อย 1515    คนคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม  

66..11..22  ผู้เรียนแผู้เรียนและละครูผู้สอนครูผู้สอน  สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

  อย่างน้ออย่างน้อย ย 1515    คน คน ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดประโยชน์  ในการในการ  

  ปฏิบัติงานจริงปฏิบัติงานจริง      

66..22      เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

66..22..11  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูครูผู้ผู้สอนสอน  สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรย ทักษะงานจักรยานานยนยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรต์ หลักสูตรประกาศนียบัตร  

    วิชาชีพวิชาชีพ  ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ  

    เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกระดับฝีมือเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกระดับฝีมือ  

    ของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่รของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากละดับสากล  
  

77..  วิธีการดำเนิวิธีการดำเนินงานตามโนงานตามโครงกครงการาร        

ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน  
พ.ศ.พ.ศ.22556655  พ.ศ.2566พ.ศ.2566  

ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  

11..  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ          

22..  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ          

33..  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ          

44..  ติดตามและปติดตามและประเมินผลระเมินผล          

55..  สรุปรายงานผลการดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินการ          

  

88..  งบประมาณในการดำเนนิการงบประมาณในการดำเนนิการ  

        โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีโครงการแข่งขันทักษะวิชาชี พ ประเพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  ทักษะงานจักรยานยนต์นต์  ทักษะงานจักรยานยนต์                 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษากรงุเทพ ประจำปีการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษากรงุเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 2565   จำจำนวนนวน  7,27,20000  บาทบาท    ((เจ็ดพัเจ็ดพันสองนสอง--

ร้อยร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าบาทถ้วน) เป็นค่าวัสดุวัสดุ ในการดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลืในการดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลื อกทีมนักศึกษาที่เข้าร่วอกทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมการแข่งขัน   ใในนวันที่  วันที่                        

9  พฤศจิกายน  9  พฤศจิกายน  25652565  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หนองจอก  รายละเอียดดังนี้ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หนองจอก  รายละเอียดดังนี้  
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รายการรายการ  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  
จำนวนเงินจำนวนเงิน  หมายเหตุหมายเหตุ  

ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
--  --    ประเก็ประเก็น น wwaavvee  111100  ii//cczzii    ราคาราคาชุดลชุดละ ะ 220000..--    จำนวน จำนวน 55  ชุด ชุด   
--  --    น้ำมันเบนซิน ราคาลิตรละ น้ำมันเบนซิน ราคาลิตรละ 4400..--  จำนวน จำนวน 1100  ลิตลิตรร  
--  --    น้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง PPPPTT  SSAAEE  1100  ww//4400  ราคาโหลละ 1,200.ราคาโหลละ 1,200.--  จำนวน 2 โหลจำนวน 2 โหล  
--  --    ถาด ถาด   ((SSTTAAIINNLLEESSSS  SSTTEEEELL))  ราคาถาดละ ราคาถาดละ 220000..--  จำนวน จำนวน 55  ถาด ถาด   
--  --    กระดาษ กระดาษ AA  44    รร  จำนวน จำนวน 11  ลังลัง    

--  หมึก หมึก EEppssoonn  3210 ชนิดเติม จ3210 ชนิดเติม จำนวน ำนวน 11  ชุดชุด  
--  --    กระดาษโฟโต้กระดาษโฟโต้  223300  แกรม แกรม ราคาแพ็คละ ราคาแพ็คละ 225500..--  จำนวน จำนวน 55  แพ็คแพ็ค  

  
11,,000000  บาทบาท  

440000  บาทบาท  
22,,440000  บาทบาท  
11,,000000  บาทบาท  

757500  บาทบาท  
656500  บาทบาท  

11,,000000  บาทบาท  

  

รวมรวม  77,,220000  บาทบาท    

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเป็นจริงค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเป็นจริง  
  

99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  สาขาวิชสาขาวิชาช่างยนาช่างยนต์ ต์ ทักษะงานจักรทักษะงานจักรยานยนต์ หลักยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับได้รับ  

ประสบการณ์ประสบการณ์นอกเหนือจานอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนกการศึกษาในห้องเรียน  เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา   ให้ก้าวสู่ระดับให้ก้าวสู่ระดับสากลสากล  

1100..    การติดตามและประเมินผการติดตามและประเมินผลล  

--  รายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงาน  
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โครงการที่ 8โครงการที่ 8  
  

โครงการโครงการ    แแข่ข่งขันทักษะวิชาชีพงขันทักษะวิชาชีพกาการตัรตัดดผมสุภาพผมสุภาพบรุุษบรุุษ  (ทรงรองทรงสงูมาตรฐาน) หลักสูตร(ทรงรองทรงสงูมาตรฐาน) หลักสูตรวชิาชีพระยะสัน้วชิาชีพระยะสัน้          

                    ระดับระดับภาคภาค  ประจำปกีารศึกษา 256ประจำปกีารศึกษา 25655  

11..  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ  

  หน่วหน่วยงานยงานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ                  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  ฝ่ายวิชาการแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  ฝ่ายวิชาการ  

  ผู้ดำเนินโครงการผู้ดำเนินโครงการ      นายนายสานสานนท์  นท์    มะนาวหวานมะนาวหวาน  

  สถานทีด่ำเนนิโครงการสถานทีด่ำเนนิโครงการ                วิทยาลัยเทคนคินิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยองวิทยาลัยเทคนคินิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

      โครงการตามตามภาระงานประจำโครงการตามตามภาระงานประจำ  

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการดเน้น และมาตรการ  

        33..11    ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  

        33..22    นโยบาย สอศ.ที่ 1นโยบาย สอศ.ที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

            ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 1    มุ่มุ่งงพัฒนาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้อกงารของปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้อกงารของ  

        ตลาดแรงงานในประเทศและระตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากลดับสากล    

            กลยุทธ์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 1    ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ  

        ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมภิาค อาเซียน และระดับสากลตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมภิาค อาเซียน และระดับสากล  

        33..33    จุดเน้นวิทยาลัจุดเน้นวิทยาลัยฯยฯ  ด้านที่ 1  ด้ด้านที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียนานคุณภาพผู้เรียน  

        ตัวชี้วัดที่ 1.2  นักตัวชี้วัดที่ 1.2  นักศึกษามีความรู้ความสามศึกษามีความรู้ความสามารถและารถและทักษะเชิงวิชาชีพทักษะเชิงวิชาชีพ  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

  ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษาด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา   

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี ฎี และมีทักษะในการปฏิบัและมีทักษะในการปฏิบัติงาน และ การจัดกาติงาน และ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับรแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับ

ภาคตะวันออกภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  เป็นแนวทาและกรุงเทพมหานคร  เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึงหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเองกทักษะตนเองพร้อมเข้าพร้อมเข้า

ร่วมการแข่งขันเพื่อให้รู้ระดับความสามารถของตนเอง สามารถนำเอาจุดพกพร่องมาปรับปรุงแก้ร่วมการแข่งขันเพื่อให้รู้ระดับความสามารถของตนเอง สามารถนำเอาจุดพกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไขไขให้มีทักษะที่ให้มีทักษะที่

ถูกต้องถูกต้องและรู้จักการแก้ไขปัญและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง    ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการแตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาก้ปัญหา

ในชีวิตประจำวันได้ในชีวิตประจำวันได้  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  5511  

 

    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ได้ได้ส่งเสริมให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการเข้าประชุมวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการเข้าประชุมวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ   

แลและะเข้าร่วมกิจกรรมกัเข้าร่วมกิจกรรมกับบองค์การธุรกิจระดับภาคองค์การธุรกิจระดับภาคและระดับประเทศและระดับประเทศ  กำหนดนโยบายการพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภกำหนดนโยบายการพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพ าพ 

ความรู้ความรู้  และความ และความสามารถ สามารถ ในสาขาวิชาชีในสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งหวังให้พ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนผู้เรียนได้นำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมได้นำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ทันต่อเทคโนโลยีทันต่อเทคโนโลยี  จึงจัดทำโครงการจึงจัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพแข่งขันทักษะวิชาชีพกาการตัรตัดดผมสุภาพบุรุษผมสุภาพบุรุษ  (ทรงรองทรงสู(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) หลังมาตรฐาน) หลักสูตรกสูตร

วิชาวิชาชีพรชีพระยะสั้น ระดับะยะสั้น ระดับภาคภาค  ประจำปีการศึกษา 256ประจำปีการศึกษา 25655  

55..  วัตถุประสงค์ของโวัตถุประสงค์ของโครงการครงการ  

55..11  เพื่อส่งเสริมให้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผู้ เเรียนรียนคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกากล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส และส และ  

  ได้รับได้รับการฝึกฝนความชำนาญด้านวิชาชีพการฝึกฝนความชำนาญด้านวิชาชีพ  

55..22  ผู้ผู้ เรียนเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบกาได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างรณ์ระหว่างผู้ผู้ เรียนเรียนอย่าอย่างกว้งกว้างขวางางขวาง      

55..33  เพื่อกระตุ้นให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผู้ เรียนเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคต่อชีวิตประจำวัน สังคมและการมและการพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศ                  

              ตลอดจนเป็นกตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันารเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันในในระดับชาติต่อไประดับชาติต่อไป  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  และตัวชี้วัดสำเรจ็และตัวชี้วัดสำเรจ็  

66..11    เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  

66..11..11  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูครูผู้ผู้สอนสอน  ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ษ หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  อย่างน้อยอย่างน้อย    
    22  คนคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม  
66..11..22  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตรหลักสูตร  
    วิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ  8800  สามารถประยุกต์และนำไปใช้แสามารถประยุกต์และนำไปใช้แก้ปัญหาใก้ปัญหาในงานอาชีพได้นงานอาชีพได้  

66..22    เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

66..22..11  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  ทักษะการตัดแต่งทรงผมทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษ หลักหลักสูตรสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับได้รับ  
    ประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ  กล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องกล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  มีมี  
    ความภาคภูมิใจผลงานและเความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดีป็นแบบอย่างที่ดี  ได้รับคัได้รับคัดเลือกเป็ดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาค หรือระดับที่นตัวแทน ระดับภาค หรือระดับที่  
    สูงกว่า สูงกว่า อย่างน้อยอย่างน้อย  1 รายการ1 รายการ  

77..    วิธีการดำเนินงานตวิธีการดำเนินงานตามโครงการามโครงการ        

ขั้นตอนกขั้นตอนการดำเนินงานารดำเนินงาน  
พ.ศ.พ.ศ.22556655  พ.ศ.พ.ศ.25625666  

ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  กก..พ.พ.  มีมี..คค..  เมเม..ย.ย.  พพ..ค.ค.  มิมิ..ย.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  

11..  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          

22..  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกประชุมคณะกรรมการดำเนินการาร                          

33..  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ                          

44..  ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          

55..  สรุปรสรุปรายงานผลการดำเนินการายงานผลการดำเนินการ                          
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88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

จากเงิน จากเงิน งบดำเนินงานงบดำเนินงาน      งบประมาณ  งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566ประจำปีงบประมาณ 2566  

เป็นเงินงเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น บประมาณทั้งสิ้น 55,,660000..--  บบาทาท    ((ห้าห้าพันหกร้อยพันหกร้อยบาทถ้วน)บาทถ้วน)  ได้แก่ได้แก่  

  

99..  ผลทีค่าผลทีค่าดวา่จะได้ดวา่จะได้รับรับ  

  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษได้การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษได้รับรับประสบการณ์และทักษะประสบการณ์และทักษะใในน

วิชาชีพวิชาชีพ  กล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องกล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  มีความภาคภูมิใจผลงานและมีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  

--  รายงานผรายงานผลการดำเนิลการดำเนินงานนงาน  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ลำดับลำดับ  รายการรายการ  จำนวนเงินจำนวนเงิน  

11..  กิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันระดับภาคการแข่งขันระดับภาค  

11..11  ค่าเช่าที่พัก จำนวน ค่าเช่าที่พัก จำนวน 4 ห้อง หอ้งละ 800 บาท 4 ห้อง หอ้งละ 800 บาท   ((4 ห้อง4 ห้อง  xx  880000  บาทบาท    xx  1 1 วันวัน))  

11..22  ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง (240 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง (240 บาท xx  5 คน 5 คน xx  2 วัน)2 วัน)  

  

3,200.3,200.--  

2,400.2,400.--  

รวมทั้รวมทั้งสิ้นงสิ้น  5,6005,600..--  
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โครงการที่ 10โครงการที่ 10  
  

โครงการโครงการ    ศูนย์ทดสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  ระดับ 1ระดับ 1    
  

11.   .   ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//หน่วยงาหน่วยงานรับผิดชอบนรับผิดชอบ    
  1.1 1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์    

  11..22  คณะวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ แผนกวชิาช่างฟ้ากำลังคณะวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ แผนกวชิาช่างฟ้ากำลัง  

  1.1.33  คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. 10500 า บางรัก กทม. 10500   
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานปรโครงการตามภาระงานประจำะจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

33.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
  33.1 .1 ความสอดคความสอดคล้องกับล้องกับยุทธศาสาตร์ของยุทธศาสาตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ((11))  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เข้าสู่มาตรฐานสากลเข้าสู่มาตรฐานสากล  (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจ(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีกทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาวศึกษา  

  33.2 ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2 ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

33 .2 ..2 . 11   มิ ติ ที่  2  ก ารพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  มิ ติ ที่  2  ก ารพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  ““ป รั บ ก าร เรีป รั บ ก าร เรี ย น เป ลี่ ย น ก ารส อ น  ป ฏิ รู ป ก ารส อย น เป ลี่ ย น ก ารส อ น  ป ฏิ รู ป ก ารส อ นน

ให้ทันยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ ให้ทันยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ ด้านผู้เรียนด้านผู้เรียน   (2.1) เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาค(2.1) เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาค มอมอาเซี่ยน าเซี่ยน           

(2.2) ปฏิรูปการเรี(2.2) ปฏิรูปการเรียนรู้โดยนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (2.5) พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (2.5) พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มิติที่ 4 มิติที่ 4 

ความร่วมมือความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษา ““เพิ่ มทักษเพิ่ มทักษ ะวิชาชีพ  ด้วยความร่วมมือในและะวิชาชีพ  ด้วยความร่วมมือในและ ต่างประเทศต่างประเทศ ””                                    

((44..33))  ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ ต่ต่ าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัาง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พั ฒนาครูฒนาครู   พัฒนาพัฒนา  

การเรียนการสอน การเรียนการสอน   
  

44.  .  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พพ..ศศ..  25452545  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ได้ได้ กำหนดมาตรฐานฝีกำหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   โดยความเห็โดยความเห็ นชนชอบของอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานงแรงงาน  ดังต่อไปนี้ ข้อดังต่อไปนี้ ข้อ  11  ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   หมายถึงหมายถึง  ช่างช่าง

ซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังบบไฟฟ้ากำลัง  แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกินแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน  1,0001,000  โวลต์โวลต์  สำหรับระบบไสำหรับระบบไฟฟ้าฟฟ้า11  

เฟสเฟส  หรือหรือ  33  เฟสเฟส  หรือใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกินหรือใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน  1,5001,500  โวโวลต์ลต์  และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาราคาร  การการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องข้อขัดข้อง  และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบระบบไฟฟ้า   โดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงโดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง   การใช้เครื่องมืการใช้เครื่องมืออ  การใช้การใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร  และหลักการใช้ทั่วไปของเครื่องใช้และหลักการใช้ทั่วไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยได้ตามความสามารถในไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยได้ตามความสามารถใน

ระดับชั้นที่ระดับชั้นที่กำกำหนดไว้ข้อหนดไว้ข้อ   22  มาตรฐานฝีมือแมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่รงงานแห่งชาติงชาติ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น  33  

ระดับระดับ  คือคือ  ระดับระดับ  11  หมายถึงหมายถึง  ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับระดับ  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  5544  

 

22  หมายถึงหมายถึง  ช่างซึ่ช่างซึ่ งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้างประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า   และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารารและการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้อข้อขัดข้องง  ระดับระดับ  33  หมายถึงหมายถึง  ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้า แและละมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม   โดยควาโดยความม

เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ดังต่อไปนี้ข้อดังต่อไปนี้ข้อ  11  ในในปรประกาศนี้ะกาศนี้  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมรม  หมายถึหมายถึงง  ช่างช่าง

ซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง   แรงดันต่ำแรงดันต่ำ  กระแสสลับไม่เกินกระแสสลับไม่เกิน  1,0001,000  โวลต์โวลต์  สำหรับระบบไสำหรับระบบไฟฟ้าฟฟ้า  11  

เฟสเฟส  หรือหรือ  33  เฟสเฟส  หรือใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกินหรือใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน   1,5001,500  โวลต์โวลต์  และอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมการแก้ไขและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมการแก้ไข

ปัญหาข้อขัดข้องปัญหาข้อขัดข้อง   และและกาการตรวจสอบระบบไฟฟ้ารตรวจสอบระบบไฟฟ้า   โดยสามาโดยสามารถปฏิบัติรถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบการทดสอบงานเกี่ยวกับการอ่านแบบการทดสอบ   การการ

ติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม   ตลอดจนการกำหนดค่าขนาดตลอดจนการกำหนดค่าขนาด   ติติดตั้งดตั้ง  ทดสอบทดสอบ   การใช้บริภัณฑ์การใช้บริภัณฑ์

ไฟฟ้าไฟฟ้า   เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า   เครื่องวัดเครื่องวัด   แผงจ่แผงจ่ายไฟฟ้าายไฟฟ้า   ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า   แก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงวงจรควบคุแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงวงจรควบคุ มม

มอเตอร์มอเตอร์  และบันทึกข้อมูลจาและบันทึกข้อมูลจากเครื่องกเครื่องวัดได้ตามความสามารถในระดับชั้นที่กำหนดไว้ข้อวัดได้ตามความสามารถในระดับชั้นที่กำหนดไว้ข้อ   22  มาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมรรม  แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น  33  ระดับระดับ  ระดับระดับ  11  หมายถึงหมายถึง  ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานช่างซึ่งประกอบอาชีพในงาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า  ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม   รระดัะดับบ  22  หมายถึงหมายถึง  ช่างซึ่งประกช่างซึ่งประกอบอาชีพใอบอาชีพในงานนงาน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าติดต้ังระบบไฟฟ้า  ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ระดับระดับ  33  หมายหมายถึงถึง  

ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า   ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม   การแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องข้อขัดข้อง  และการตรวจสอบและการตรวจสอบระระบบไฟฟ้าบบไฟฟ้า  

จากพระราชบัญญัติดัจากพระราชบัญญัติดังกล่าว งกล่าว ทำให้ผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลังที่จะไปทำงานในสถานประกอบการ หรือทำให้ผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลังที่จะไปทำงานในสถานประกอบการ หรือ

ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีใบประกอบวิชาประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   เป็นเป็นการทดสอบการทดสอบ

ความรู้ความรู้  ความส ความสามารถ และทัศนคติในการทามารถ และทัศนคติในการทำำงานงาน   ของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่ก ำำหหนดนดในมาตรฐานฝีมือในมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชแรงงานแห่งชาติ ผู้ทาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่า  เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ 

ชื่อ นามสกุล สาขชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบาและระดับที่ผ่านการทดสอบ   เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน ผู้เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน ผู้ ที่สนใจเข้ารับการที่สนใจเข้ารับการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อประเทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อประเมิมินน   ความรู้ความรู้  ความสามารถ และทั ความสามารถ และทัศนคติในศนคติในการทการทำำงานของตน งานของตน 

สามารถขอรับการ ทดสอบฯ ได้ที่หน่วยงาน ในสังกัดกรมสามารถขอรับการ ทดสอบฯ ได้ที่หน่วยงาน ในสังกัดกรม   พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และหน่วยงพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และหน่วยงานานภาครัฐภาครัฐ

และเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดตั้จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานงเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    

แผนกช่างไฟฟ้ากำลังแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  วิวิทยทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็าลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นศูนย์ทนศูนย์ทดสอบมาตรฐานดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงาน  สาขาอาชีพสาขาอาชีพ

ช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1ระดับ 1  และและได้ทำการทดสอบให้กับผู้เรียนหลังจากสำได้ทำการทดสอบให้กับผู้เรียนหลังจากสำ เร็จการศึกษา เร็จการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีใบทำให้ผู้เรียนมีใบ

ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพ  และสามารถประกอบอาชีพและสามารถประกอบอาชีพ//ทำงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จทำงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นสามารถใช้เป็การศึกษา อีกทั้งเป็นสามารถใช้เป็นน

ส่วนหนึ่งของการวัดผลและปรส่วนหนึ่งของการวัดผลและประเมินผลผู้ะเมินผลผู้เรียนอีกด้วยเรียนอีกด้วย  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.1  5.1  เพื่อเพื่อดำเนินการดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารายในอาคาร  ระดับ 1ระดับ 1  ให้กับให้กับ  
    ผู้เรียน ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายไผู้เรียน ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาด้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา    
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ  

6.1.1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  
6.1.2 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ผ่านการทดสอบ จำนวน 60  

 คน/ปี (4 รุ่น x 15 คน = 60 คน/ป)ี 
6.1.3 ผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จำนวน 100 คน/ปี 

6.2  เชิงุณภาพ 
6.2.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
6.2.2 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทางอาชีพ 

แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 

77..  กิจกกิจกรรมหรือขั้รรมหรือขั้นตอนการดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนการดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  ดำเนินการดำเนินการต่ออายุต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า  ระยะเวลา ระยะเวลา 1100  ตุลตุลาคมาคม    ––  331 1 ตุลตุลาคมาคม  25625655    

  ต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน   

7.2 7.2 หลัหลังงจากผ่านการอนุมัติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จากผ่านการอนุมัติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการดำเนินการรัรับสมัครบสมัครผู้เข้าทดสอบ จัดซื้อวัสดุผู้เข้าทดสอบ จัดซื้อวัสดุ    

  จัดทำคำจัดทำคำสั่ง และประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อดำเนินการทดสอบสั่ง และประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อดำเนินการทดสอบ    

7.3 ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แผนกวิชา เพื่7.3 ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แผนกวิชา เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการศูนย์อการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการศูนย์  

7.5 ดำเนินการประกา7.5 ดำเนินการประกาศรัศรับสมัครทดสอบ บสมัครทดสอบ ปรับพ้ืนฐานปรับพ้ืนฐานเฉพาะวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์--อาทิตย์ อาทิตย์ และสอบมาและสอบมาตรฐานวิตรฐานวิชาชีพในชาชีพใน  

  วันจันทร์ วันจันทร์ ปีลปีละไม่ะไม่น้อยกว่าน้อยกว่า  110 0 ครั้ง (ครั้ง (สัปดาห์สัปดาห์))  

7.7.66  สรุปผลการดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการทุกสิ้นปีงบประมาณ ทุกสิ้นปีงบประมาณ   
  

ตารางแสดงแผนการดำเนนิโครงการตารางแสดงแผนการดำเนนิโครงการ  

ข้ัข้ันตอนการทำงานนตอนการทำงาน  พ.ศ. 256พ.ศ. 25677  พ.ศ. 256พ.ศ. 25688  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.ค.ธ.ค.  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.ค.มี.ค.  เม.ยเม.ย  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ยก.ย  

PP  

1. ขออนุญาต1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโดำเนินงานตามโครงการครงการ                          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                          
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน                          
44..  ดำเนินการดำเนินการต่ออายุต่ออายุศูนย์ทดสอบศูนย์ทดสอบ  
มาตมาตรฐรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ต่อสถาบันานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ต่อสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  

                        

DD  

55. จัดเตรียมสถานที่. จัดเตรียมสถานที่                            
66. . ดำเนินกดำเนินการประชาสัารประชาสัมมพันธ์รับสมัครผู้พันธ์รับสมัครผู้  
เข้าทดสอบ กลุ่มผู้เรียนรายวิชาช่าเข้าทดสอบ กลุ่มผู้เรียนรายวิชาช่างง  
ติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคารติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร  

                        

7. จัด7. จัดเตรียมครูผู้สอน วิทยากร เอกสาร เตรียมครูผู้สอน วิทยากร เอกสาร                           

8. 8. จัดทำเว็บไซต์ แผนการรับสมัครจัดทำเว็บไซต์ แผนการรับสมัคร  
และประกาศรับสมัครผู้เข้าทดสอบและประกาศรับสมัครผู้เข้าทดสอบ  
ผ่านช่องทางต่ผ่านช่องทางต่าง ๆาง ๆ  
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ข้ัข้ันตอนการทำงานนตอนการทำงาน  พ.ศ. 256พ.ศ. 25677  พ.ศ. 256พ.ศ. 25688  
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99..  ดำเนิ นกดำเนิ นก ารอบรมสัมมนารอบรมสัมมน าและาและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

                        

CC  
10.10.  ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอนติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          

1111. ประเมินผลการดำเนินงาน. ประเมินผลการดำเนินงาน                          

AA  
1212. สรุปผลการดำเนินงาน. สรุปผลการดำเนินงาน                          

1133. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม). รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                          
  

สถานที่ดำเนินโคสถานที่ดำเนินโครงการ แผรงการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา กงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการารดำเนินโครงการ    

88 ..11   จากจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1   
  จำนวน จำนวน 660,000 บาท0,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน(หกหมื่นบาทถ้วน) )   ที่มาของงบประมาณ จากค่ที่มาของงบประมาณ จากค่าลงทะเบีาลงทะเบียนทดสอบ ยนทดสอบ 11,000 บาท/คน,000 บาท/คน  

  8.2 จาก8.2 จากจำนวนจำนวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ย์  

99..  ผลทีค่าดว่าจะผลทีค่าดว่าจะได้ได้รับรับ  

9.1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  
9.2 ประมาณการค่าลงทะเบยีน และค่าบริหารจัดการ จากจำนวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและ 

ทดสอบในวันศกุร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยจัดหลักสูตร และมีประมาณการค่าใชจ้่าย ดังนี ้
 9.2.1 ปรบัพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน 2 วัน 12 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 
 9.2.1 ทดสอบวิชาชีพ  จำนวน 1 วัน   6 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

9.3 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า 

9.4 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทางอาชีพแก่ 
ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

1010. . ความสอความสอดคล้องกับโครงการอื่นตามแผดคล้องกับโครงการอื่นตามแผนกลยุทธ์นกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

  10.1 โครงก10.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  และ และ EExxeelllleenntt  CCeenntteerr  
  10.2 โครงการวิจัยแล10.2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบระพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิมวิชาชีพ หลักสูตร 160 ชั่วโมงชาชีพ หลักสูตร 160 ชั่วโมง  
  10.3 โ10.3 โครงการครงการระบบการสอน ระบบการสอน ee--ttrraaiinniinngg  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  10.4 โ10.4 โครงการครงการวิจัวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนรายวิสอนรายวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคารชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  
  1100..55  โครงการเว็โครงการเว็บไซต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังบไซต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  1100..66  โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการช่างไฟฟ้าบการช่างไฟฟ้า  

1111. ก. การารติดตาม และประเมินผลโครงการติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  1111.1 .1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการจากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1111..22  จากผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือจากผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือ  
  1111.3 จากครูผู้สอน .3 จากครูผู้สอน คณะวิทยากคณะวิทยากร ร และและกรรกรรมการมการควบคุมการสอบควบคุมการสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานงาน  
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โครงการที่ 11โครงการที่ 11  
  

โครงการโครงการ    โครงการเสริมโครงการเสริมสร้างเทคนิคการเรียนรู้ด้านศลิปะจากศลิปินสร้างเทคนิคการเรียนรู้ด้านศลิปะจากศลิปิน  

  

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ  แผนกแผนกวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประมาณ  

            โครงการตามภโครงการตามภาระงานปราระงานประจำะจำ  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภอมโยง/ภายายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น แน้น และมาตรการละมาตรการ  
ภารกิจและนโยบายภารกิจและนโยบาย  

ข้อ ข้อ 2 2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพพิการพิการ    

ข้อ 3 ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชียกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาวศึกษา  
  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลัสภาพปัจจุบัน/หลักการกการและเและเหตุผลหตุผล  
    จากที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิจิตหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิจิตรศิลป์ รศิลป์ เมื่อเรียนจบหลัเมื่อเรียนจบหลักสูกสูตรแล้ว มันกจะเกิตรแล้ว มันกจะเกิดความดความ

สนใจสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้นต่อไป จึงทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ เพิ่มเติมจากหลักสูตที่จะศึกษาเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้นต่อไป จึงทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ เพิ่มเติมจากหลักสูต รปกติ รปกติ 

ผู้สอนผู้สอนจึงมีความคิดเห็นว่า นอกจาจึงมีความคิดเห็นว่า นอกจาเทคนิเทคนิคต่คต่างๆที่ผู้เรียนได้างๆที่ผู้เรียนได้รับจากรับจากครูผู้สอนแล้ว ควรจะให้ได้ศึกษาจากผู้ครูผู้สอนแล้ว ควรจะให้ได้ศึกษาจากผู้ที่ที่ประประกอบกอบ

อาชีพทางศิลปะโดยตรง เพื่อสร้างเอาชีพทางศิลปะโดยตรง เพื่อสร้างเสริมแนวคสริมแนวความคิดและวิธีการใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้เรียน วามคิดและวิธีการใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้เรียน   

    ทางทางแผนกฯแผนกฯจึงเห็นว่าควรเชิญวิทยากรภายนอก มาจัดการเรียนรู้ระยะจึงเห็นว่าควรเชิญวิทยากรภายนอก มาจัดการเรียนรู้ระยะสั้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบสั้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรมแผนกแผนก

วิวิจิตรศิลป์ จิตรศิลป์ ในปีการศึกษา 2566 ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ท่านจำนวน 2 ท่าน    เพื่อเพื่อเป็นการยกระเป็นการยกระดัดับฝีมือบฝีมือของผู้เรียนและยกระดัของผู้เรียนและยกระดับคุณภาพบคุณภาพ      การการ

จัดจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพมากมากขึ้นขึ้นและเป็นไปตาและเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพมเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
55..11  เพื่อเพื่อเชิญวิทยากรเชิญวิทยากรภายนอกภายนอกจำนวน 2 ท่าน จำนวน 2 ท่าน   มาใหค้มาใหค้วามรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกวามรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักอบรมหลักสูตรระยะสั้นสูตรระยะสั้นแผนกแผนกวิจิตรศิวิจิตรศิลป์ลป์  

55..22  เพื่อให้ผู้เรียนเเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนกิดการเรียนรู้เทรู้เทคนิคคนิคใหม่ใหม่ๆจากๆจากศิลปินศิลปิน  

55..33  เเพื่อดำเนินการให้พื่อดำเนินการให้เเป็นไปตาป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพมเกณฑ์ประกันคุณภาพ  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  ผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฝึกอบรมแผนกวิจิตรศิลป์แผนกวิจิตรศิลป์  5050  คนคน  
66..11..22  ครูแผนกวิจิตรศิลป์ ครูแผนกวิจิตรศิลป์ 2 คน2 คน  
66..11..33  วิทยากรผู้เชีวิทยากรผู้เชียวชาญในยวชาญในการสรา้งการสรา้งสรรค์งานศิลปะ 2 คนสรรค์งานศิลปะ 2 คน  
66..11..44  ผลงานนักเรีผลงานนักเรียน นำจัดแสดงในห้องแสดงผลงายน นำจัดแสดงในห้องแสดงผลงานน  44PP  AArrtt  GGaalllleerryy  จำนวน 50 ชิ้นงานจำนวน 50 ชิ้นงาน  
66..11..55  ผู้ที่สนใผู้ที่สนใจเข้าชมจเข้าชมผลงานไม่น้อยกว่า 100 คนผลงานไม่น้อยกว่า 100 คน  
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66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  ผลงานที่นำจัดแสดง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของครูผู้สอนผลงานที่นำจัดแสดง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของครูผู้สอนและวิทยากรและวิทยากร  
66..22..22  เกิดเครือข่ายกับวิทยาเกิดเครือข่ายกับวิทยาลัยอื่นๆ ศิลปินและชมุคนลัยอื่นๆ ศิลปินและชมุคน  

77..  กิกิจกรรมแลจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ะหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
        7.17.1    ส่งหลักสูส่งหลักสูตรตรที่ที่ใช้ฝึกอบรม จำนวใช้ฝึกอบรม จำนวน 2 วิชาแก่งานหลักสูตรน 2 วิชาแก่งานหลักสูตร  กรกฎกรกฎาคม าคม 25662566  

        7.27.2    ส่งหนังสือเชิญส่งหนังสือเชิญและและแบบตอบรับแก่วิทยากรแบบตอบรับแก่วิทยากร    กรกฎาคม 2566กรกฎาคม 2566  

        7.3 7.3   จัดฝกึอบรมจัดฝกึอบรม  สิงหาคม 2566สิงหาคม 2566  

        7.4 7.4   สรุปผลกาสรุปผลการดำเนินงานรดำเนินงาน    กักันยายน 2566นยายน 2566  / / สถสถานที ่ฝึกอบรม ห้องเรยีนปผนกวิจิตรศลิป์ ชั้น 6 สาขาเอี่านที ่ฝึกอบรม ห้องเรยีนปผนกวิจิตรศลิป์ ชั้น 6 สาขาเอี่ยมละออยมละออ  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนนิโครงการเนนิโครงการ  
        งบงบประมาณประมาณ  19,400 19,400   บาทบาท  ((หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อย))  ได้แก่ได้แก่  

88..11  ค่าวิทยากร 6 ค่าวิทยากร 6 ชั่วโชั่วโมง มง XX  ชั่วโมงละ 1,200 บาท ชั่วโมงละ 1,200 บาท XX  2 ท่าน2 ท่าน    เป็นเงินเป็นเงิน    14,40014,400      บาทบาท  
88..22    ค่ค่าวัสดุสาวัสดุสำหรัำหรับฝึกอบรม 50 คน บฝึกอบรม 50 คน XX  303000  บาทบาท                                            เเป็นเงินป็นเงิน    1155,000 ,000     บาทบาท  

                    เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ทั้งสิ้น  19,40019,400      บาทบาท                ((หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน)บาทถ้วน)  
  

99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
99..11    ได้ได้เชิญวทิยากรเชิญวทิยากรภายนอกภายนอกจำนวน 2 ท่าจำนวน 2 ท่าน น มาใหค้วามรูแ้กผู่้เข้ามาใหค้วามรูแ้กผู่้เข้ารับการฝึรับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแผนกแผนกวิจิตรศิวิจิตรศิลป์ลป์  

99..22  ผู้ผู้ เรียนเเรียนเกิดการเรียนรู้เทกิดการเรียนรู้เทคคนิคใหม่ๆจากนิคใหม่ๆจากศิลปินศิลปิน  

99..33  ได้ได้ดำเนินการให้ดำเนินการให้เเป็นไปตาป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพมเกณฑ์ประกันคุณภาพ  

1100..  การติดตาม และการประเมนิผลโครงการการติดตาม และการประเมนิผลโครงการ  
1100..11    แบบสอบถแบบสอบถามความพึามความพึงพอใจงพอใจ  

1100..22    สรุปเล่มผลการดำเนินสรุปเล่มผลการดำเนินงานงาน  
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โครโครงการที่ 12งการที่ 12  
  

โครงการโครงการ      เปิเปิดดห้องแสดห้องแสดงผลงานและงผลงานและจัดแสดงนทิรรศการศิลปะหมนุเวยีนจัดแสดงนทิรรศการศิลปะหมนุเวยีน  

  

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ  แผแผนกนกวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

            โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภาความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายยใต้ใต้  ยุยุทธศาสตร์ นโยบาย จุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเดเน้น แลน้น และมาตรการะมาตรการ  
ภารกิจและนโยบายภารกิจและนโยบาย  

ข้อ ข้อ 2 2 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและกด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพารฝึกอบรมวิชาชีพพิการพิการ    

ข้อ 3ข้อ 3  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษายกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  
  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลและเหตุผล  
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์  เมื่อผ่ เมื่อผ่ านานการการฝึฝึกอบรมครบตามหลักสูกอบรมครบตามหลักสู ตร     ตร             

แล้วนั้น จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หลากหลายชิ้นงาน แล้วนั้น จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หลากหลายชิ้นงาน ทางทางแผนกฯแผนกฯ  จึงจัดจึงจัดทำทำห้องแสดงผลงาน ห้องแสดงผลงาน 

44PP  AArrtt  GGaalllleerryy  ณ บริเวณชั้น 2 ณ บริเวณชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสาขาเอี่ยมลวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสาขาเอี่ยมละะออออ  เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงาน 

แแลละไะได้ด้นำผลงานเข้าจัดแนำผลงานเข้าจัดแสสดงไว้แล้วราว 60 ชิ้นงาน ดงไว้แล้วราว 60 ชิ้นงาน แต่เนื่อแต่เนื่องจากสถานการงจากสถานการณ์ โณ์ โรคระบาดรคระบาด  CCoovviidd--1199                  จึงทำให้ยังไม่จึงทำให้ยังไม่มีมี

พิธีการพิธีการเปิดเปิดห้องห้องแสดงผลงานแสดงผลงานอย่างเป็นทางการ อย่างเป็นทางการ สงผลให้ สงผลให้ ยังยังไม่มีบุคลลภายนอกเข้ามาชมผลงานมากนักไม่มีบุคลลภายนอกเข้ามาชมผลงานมากนัก  ทางทางแผนกฯ แผนกฯ 

เห็นว่าเห็นว่าถึงเวลาอันเหมาะสมถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่ควรแล้วที่ควร   จัดพิธีจัดพิธี เปิเปิ ดดห้องห้องแสดงผลงานอย่างเป็นทแสดงผลงานอย่างเป็นท างการ างการ               เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการ

ประชาสัประชาสัมพันธ์แลมพันธ์และได้นำผลงานของผู้เข้ารับะได้นำผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผการฝึกอบรม ผลัลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าจัดแสดงดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าจัดแสดงในพื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่ดังกล่าว  

    ในการนี้จึงมีในการนี้จึงมีการวางการวางแผนแผนการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์แผนกและวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งคือกาแผนกและวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานรจัดประกวดผลงาน

ศิศิลลปะปะแก่แก่บุคบุคคลภคลภายนอกายนอกในโครงการนี้ด้วยในโครงการนี้ด้วย  
  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    

  5.15.1    เพื่อจัดพิธีเปิดห้เพื่อจัดพิธีเปิดห้องแสดงผองแสดงผลงาน ลงาน 44PP  AArrtt  GGaalllleerryy  

5.25.2    เพื่อนำผลงานเพื่อนำผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขา้จัดแสผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขา้จัดแสดงหมุนเวียน 4 ครั้งใน ดงหมุนเวียน 4 ครั้งใน 9 เดือน9 เดือน  

  5.5.33    เพื่อจัดประกวดเพื่อจัดประกวดผลงานศิผลงานศิลลปะปะแก่แก่บุคคลภายนอกบุคคลภายนอก  
  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  ผู้เข้าผู้เข้าร่วมกิจร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกรรมพิธีเปิดห้องแสดงผลงานห้องแสดงผลงาน  44PP  AArrtt  GGaalllleerryy  ประมาณ 100 คประมาณ 100 คนน  

66..11..22  ผลงานจัผลงานจัดแสดงประมาณ 50 ช้ินงาน ต่อการจัด 1 ครั้งดแสดงประมาณ 50 ช้ินงาน ต่อการจัด 1 ครั้ง  

66..11..33  กำหนดให้จัดแสดงผลงาน 4  กำหนดให้จัดแสดงผลงาน 4  ครั้ง ในระยะเวลา ครั้ง ในระยะเวลา 9 เดือน9 เดือน  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6600  

 

66..11..44  ผู้เข้ารัผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรบการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมประมาณ 200 คนะมาณ 200 คน  

66..11..55  ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประมาณ ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประมาณ 6600 ค00 คนตลอนตลอดรดระะยยะเวลา ะเวลา 99  เดือนเดือน  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

66..22..11  ผลงานที่ผลงานที่นำจัดแสดง ผ่านเกณฑ์การคัดนำจัดแสดง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของเลือกของครูผู้สอนครูผู้สอน  

66..22..22  เกิดเครือข่ายกับวิทยาลัยอ่ืนๆ ศิลปินและชมุคนเกิดเครือข่ายกับวิทยาลัยอ่ืนๆ ศิลปินและชมุคน  

77..  กิจกรรมและหรืกิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานอขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ที่  
7.17.1    พิธีเปิดพิธีเปิดห้องแสดงผลงานห้องแสดงผลงาน  44PP  AArrtt  GGaalllleerryy  มกราคม 256มกราคม 25666  

7.27.2  จัดจัดแสดงแสดงผลงาผลงานนของของผู้ผู้   เข้ารับการฝึกอบรมแผนกเข้ารับการฝึกอบรมแผนกวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์  ในลักษณะนิในลักษณะนิทรรศการหมุนเวียน ทรรศการหมุนเวียน มกราคม มกราคม   

          25625666  --  กนัยายน 2566กนัยายน 2566  

7.3 7.3 จัจัดประกวดผลงานศิลปะดประกวดผลงานศิลปะ    มิมิถุนายน 2566ถุนายน 2566  

7.4 7.4 สรุปผลกสรุปผลการดำเนินงานารดำเนินงาน    ตุลตุลาคม 2566าคม 2566  //  สถานที่สถานที่  ห้ห้องแสดงผลงาน องแสดงผลงาน 44PP  AArrtt  GGaalllleerryy  ชั้น 2ชั้น 2  สาขาเอี่ยมละออสาขาเอี่ยมละออ  

88..  งบปงบประมระมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
        งบงบประมาณประมาณ  3131,750 ,750 บบาทาท  (สามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้(สามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิอยห้าสิบบาทถ้วน)บบาทถ้วน)  ได้แก่ได้แก่  

88..11  อาหารว่างวันเปิดอาหารว่างวันเปิดงาน 50 ชุด งาน 50 ชุด XX  35 บาท 35 บาท   เป็นเงินเป็นเงิน    11,,7750 50     บาทบาท  

88..22    วัสดุสำวัสดุสำหหรับรับจดัสถานที่จดัสถานที่แและตดิตั้งละตดิตั้งผลงาน ผลงาน       55,000 ,000     บาทบาท  

88..33    กรอบรูปสำเร็จกรอบรูปสำเร็จ            50 กรอบ50 กรอบ  XX  550000  บาท  เป็นเงินบาท  เป็นเงิน  25,000 25,000   บาทบาท  

        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้  3311,7,75050      บาทบาท  ((สามหม่ืนหนึ่งพัสามหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ยห้าสิบบาทถ้วน)  
  

99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
99..11  ได้ได้จัดพิธีเปิดห้องแสดงผลงาน จัดพิธีเปิดห้องแสดงผลงาน 44PP  AArrtt  GGaalllleerryy    

99..22  ได้ได้นำผลงานนำผลงานผู้เข้ารัผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าจัดแสดงหมุนเวียน 4 ครั้งใน บการฝึกอบรมเข้าจัดแสดงหมุนเวียน 4 ครั้งใน 9 เ9 เดือนดือน  

99..33  ได้ได้จัจัดประกวดดประกวดผลงานศิผลงานศิลลปะปะแก่แก่บุคคลภายนอกบุคคลภายนอก  

99..44  เกิดเครือข่ายกับวิทยาลัยอ่ืนๆ ศิลเกิดเครือข่ายกับวิทยาลัยอ่ืนๆ ศิลปินปินและชมุและชมุชนชน  
  

1100..  การติดตาม และกาการติดตาม และการประเมนิรประเมนิผลโครงการผลโครงการ  
1100..11    แบบสอบถแบบสอบถามความพึามความพึงพอใจงพอใจ  

1100..22    สรุปเล่มผลการดำเนินสรุปเล่มผลการดำเนินงานงาน  

    

  

  

  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6611  

 

  

  

  

  

  

โโคครงการดำเนินงานรงการดำเนินงาน  

ปีงบประมปีงบประมาณ 256าณ 25655  

  
ฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

  

  

  

  
  

  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6622  

 

โโครงการที่  ครงการที่  1313  
  

โครงการ โครงการ   ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ตลอดจนประเพณีตลอดจนประเพณี   
            วัฒนวัฒนธรรมไทยธรรมไทย 

  

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ    

  1.1 1.1 นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ    หัวหน้หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

  11..22  นายชัยวัสส์  วรพงศธรนายชัยวัสส์  วรพงศธร    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

            โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

  โครงการพิโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)เศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
  

3.  3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

  33..11    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 1    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ      

--      ผู้ผู้ เรียนอาชีวศึกษเรียนอาชีวศึกษามีความรัามีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดหลักการปกครองระบอบระบอบกในสถานบันหลักของชาติ และยึดหลักการปกครองระบอบระบอบ  

ประชาธิปไตยอันประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ยุทธศาสตร์ที่  5ยุทธศาสตร์ที่  5    การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวดล้อม  

--      ผู้เรียนอาชีวศึผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

--      ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  33..22    สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ..ศศ..  22556611  

  ดด้านานที่ ที่ 11  ดด้านผูานผู้เรียนและผูเรียนและผู้สํสําเร็จกาาเร็จการศึกษารศึกษา  

    1.2  1.2  ผูผู้ เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงคเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์  

3.33.3    สอดคล้องกับยุทธศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศกึษาาสตร์ของสถานศกึษา  

ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  11  จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน   

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโพฒันาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีลยี  
      

4.  สภาพปัจจุบัน /4.  สภาพปัจจุบัน /  หลักการหลักการและเหตุผลและเหตุผล  

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโด ยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      ยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      

ในในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธ รรม จริยธรรม ค่านิยม   รรม จริยธรรม ค่านิยม   

ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันเหมาะสมและมีมนุษย์สัมพัน ธ์ที่ดี ธ์ที่ดี   โดยถือเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการโดยถือเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดอาชีวศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็ำเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจสำคัญในการจัดกิจกรรมของนภารกิจสำคัญในการจัดกิจกรรมของ

สถานศึกษาสถานศึกษา  
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งานกิจกรรมนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ “ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ ตและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทย”เพณีวัฒนธรรมไทย”  เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในความรักชาติ  ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในความรักชาติ  ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลักศาสนา ดำเนินชีวิจริยธรรมตามหลักศาสนา ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการแสดงอตตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการแสดงออกอก

ในความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัในความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษั ตริย์ และรักษาประเพณีอันตริย์ และรักษาประเพณีอันดีงามดีงาม                  

ซี่ซี่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันให้ดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันให้ดำรงสืบต่อไปในอนาคต ำรงสืบต่อไปในอนาคต   

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  

5.15.1    เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และบุคลากรของวิทยาลัยมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา แและละพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์  

5.2  เพื่อให้นักเรี5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรขอยน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลังวิทยาลัย มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีย มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

5.35.3    เพื่อให้นักเรียน นักศึกษเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย มีส่า และบุคลากรของวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรวนร่วมในการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมม  ประเพณีอันดีงามประเพณีอันดีงาม  

5.4  เพื่อเป็นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่5.4  เพื่อเป็นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา  

6. เป้6. เป้าหมายาหมาย  

    6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

    --      นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย และบุคลากรของวิทยาลัย เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า กิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80ร้อยละ 80  

    --    มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งมีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  

  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

    --    นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับการซึมซัและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีควบและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา ามจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์  

    --    นักเรียน นักศึกษา และบุคนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความศรัทธาในระบอบปรลากร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี ะชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์  เป็นประมุขเป็นประมุข  

--  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำรงรักษานักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอันดีงาม  

--      นักเรียน นันักเรียน นักศึกษา มีกศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรม จริยธรรม  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1 เสนอโครงก7.1 เสนอโครงการาร  

7.2 ขออนุมัติโ7.2 ขออนุมัติโครงการครงการ  

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  

7.4 ดำเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 7.4 ดำเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ––  30 กันยายน 256630 กันยายน 2566  

7.5 ติดตามและประเมินผล7.5 ติดตามและประเมินผล  

8.  8.  งบปงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่ระมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดมา การดำเนินโครงการำเนินโครงการ  

  จากเงิน โครงการตามภาระงานประจจากเงิน โครงการตามภาระงานประจำำ  เป็นเงินงบประมาณ  50เป็นเงินงบประมาณ  50,,000 บาท000 บาท      

        รวรวมเป็มเป็นเงิน 50นเงิน 50,,000 บาท000 บาท  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6644  

 

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  

        9.1  นักเรียน นักศึกษา 9.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุคลากร มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

        9.2  9.2  นักเรียน นักศึกษา แนักเรียน นักศึกษา และบุคลากละบุคลากร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี ร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข   พระมหากษัตริย์เป็นประมุข     

        9.3  นักเรียน นักศึกษา แล9.3  นักเรียน นักศึกษา และบุคะบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมปลากรมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามระเพณีอันดีงาม  

        9.4  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อสังคม9.4  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อสังคม  
  

10. 10. การติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ    การ      

    จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการโครงการที่  ที่  1414  
  

โครงการ โครงการ ออออกกหน่วยบริการสร้างงาน สร้างหน่วยบริการสร้างงาน สร้างอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสู่ตลาดแรงอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพงานอย่างมีคุณภาพ    

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ  
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหนางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่   ญ่     หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสหัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไตร์ทั่วไปป  

นายชัยวัสส์ วรพงศธรนายชัยวัสส์ วรพงศธร          ทำหน้าที่ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

22..  ลักษณะโคลักษณะโครงการรงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

            โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้ย จุดเน้น และมาตรการน และมาตรการ  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”“พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”  
33..22  นโยบาย สอศนโยบาย สอศ..ที่ ที่ 11        
              
          ยุยุทธศาสตร์ที่ 2ทธศาสตร์ที่ 2  
  
          กลยุทธ์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 1  

มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้  
อยู่นอกระบบ    
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ 

33..33  จุดเน้นวิทยาลัยฯจุดเน้นวิทยาลัยฯ  ด้านที่   ด้านที่   11    การบริหารหลักสตูรและวิชาการการบริหารหลักสตูรและวิชาการ  
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด   22..44..  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  

44..  สภาพปัสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    จากแผนพัจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ฒนาฯ ฉบับที่ 1122  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)             

ได้จัดทำบนพื้นฐานขอได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุงกรอบยุทธศาสตร์ทธศาสตร์ชาติ ชาติ 2200  ปี ( พ.ศ. ปี ( พ.ศ. 22556600  ––  22557799  )  ซึ่งเป็นแผน หลักของการพัฒนา)  ซึ่งเป็นแผน หลักของการพัฒนา

ประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss::  SSDDGGss))  รวมทั้รวมทั้ งการปรับงการปรับ

โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 44..00    ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญญ

กับกกับการมีส่วนร่ารมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุก

ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสักำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยทัศน์ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง

ร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ ร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ ““ความมั่นคง มั่ความมั่นคง มั่งคั่งงคั่ง  และยั่งยืและยั่งยืน น ””    

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายและจุดเน้นมุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา          

ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอาชีพเฉพาะ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่ อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่

ศตวรรษที่ 21 นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ดำเนินการในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น          



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6666  

 

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลเร่งด่วน ยกระดับศักยภาพ 

ของแรงงาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

    แผนกคหกรรมศาแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมตอบสนองนโยบาย โดยเร่งผลักดันสตร์ทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมตอบสนองนโยบาย โดยเร่งผลักดัน                     

เพื่อดำเนินการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวเพื่อดำเนินการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและขับเคลื่อน ให้ตรงศึกษาและขับเคลื่อน ให้ตรงตามความต้ตามความต้องการของตลาดแรงงานเสริมองการของตลาดแรงงานเสริม

สวยและความงาม ทั้งยังสอดคล้องกับกลไกลการขับเคลื่อนเศรสวยและความงาม ทั้งยังสอดคล้องกับกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองรับอุตสาหกรรมใษฐกิจรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต จึงได้บูนอนาคต จึงได้บูรณารณา

การการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน การการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน                 

สร้างรายได้ พร้อมสร้างรายได้ พร้อม เครือข่ายความร่วมมือ ในกาเครือข่ายความร่วมมือ ในการหาช่องทรหาช่องทางการเพิ่มทุนในการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว างการเพิ่มทุนในการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว               

ทั้งนี้เพ่ือสร้างควาทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปตลาดแรงงานต่อไป  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    

5.1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพเสริมสวย บาร์เบอร์ และอาชีพอื่นๆ ที่เข้าร่วมโคร5.1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพเสริมสวย บาร์เบอร์ และอาชีพอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการงการ  

5.2 เพื่อสร้างโอกาสใ5.2 เพื่อสร้างโอกาสในการประกนการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไปอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป  

5.3 5.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ภเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน การฝึกอาชีพ โดยการสาธิตารกิจหน่วยงาน การฝึกอาชีพ โดยการสาธิตและให้บริการอาชีและให้บริการอาชีพด้านเสริมสวยความพด้านเสริมสวยความงามงาม  และและ  

อาชีพอื่น  ๆที่ต้องการเข้าร่วมอาชีพอื่น  ๆที่ต้องการเข้าร่วม  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็  

6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  

    6.1.6.1.1 1 ผู้ผู้ เข้าร่วมงานและเข้าร่วมฝึเข้าร่วมงานและเข้าร่วมฝึกอบรม หกอบรม หรือกิจกรรมด้านความงามและอาชีพอื่นรือกิจกรรมด้านความงามและอาชีพอื่น   ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า  ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5500  คนคน    

    6.1.26.1.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ไม่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ไม่น้อยกว่า น้อยกว่า 5500  คนคน    

6.6.2 เชิงคุณภาพ2 เชิงคุณภาพ  

    6.2.1 ผู้เข้าร่วมงานและเข้าร่วมฝึกอบรม หรือกิจกรรมด้านความงามและอาชีพอื่น6.2.1 ผู้เข้าร่วมงานและเข้าร่วมฝึกอบรม หรือกิจกรรมด้านความงามและอาชีพอื่น  ๆ  ๆ  จบการฝึกอบรมจบการฝึกอบรม          

ไม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ น้อยกว่า ร้อยละ 8800  ของผู้ของผู้เข้าร่วเข้าร่วมมฝึกอบรมทั้งหมด ฝึกอบรมทั้งหมด     

          6.2.2 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอ6.2.2 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8800    

77..  กิกิจกรรมและหรือขั้นตอนดำจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่เนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 22556666  

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 22  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 33  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 44  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 11  

พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556655  

ม.ค.ม.ค.  ก.พก.พ  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.พ.คค  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  

ขั้นขั้นการวางแผน (การวางแผน (PPllaann))                          

11. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ                          

22. แต่งตั้งคณะกรรมการ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานดำเนินงาน  

                        

33.ประชุมฯ/ป.ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่ระสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง  

                        



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6677  

 

  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโคงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการรงการ  
          จากเงิน งบดำเนินงานจากเงิน งบดำเนินงาน    งบประมาณ  งบประมาณ  ประจำปี ประจำปี 2525666 6   

          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    8,0008,000      --      บาท   บาท   ได้แก่ได้แก่  

ลำดับที่ลำดับที่  รายการายการร  จำนวนเงินจำนวนเงิน  

  
11..  

กิจกรรมจกิจกรรมจำนวน ำนวน 33  รรายการ ายการ   
  กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการ    
        11..11    อาชีพเสริอาชีพเสริมสวยและความงามมสวยและความงาม  

8,0008,000  --  
  
  
  

22..  กิจกกิจกรรมประชาสัมพัรรมประชาสัมพันธ์ นธ์   

33..  กิจกรรมการจดัฝึกอบรมกิจกรรมการจดัฝึกอบรม    
          33..11  อาชีพด้านงานเสริมสวยอาชีพด้านงานเสริมสวย  
          33..22  อาชีพด้านงานอาชีพด้านงานอื่นๆอื่นๆ  

99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
99..11  ผู้เข้ารับกาผู้เข้ารับการให้บริการด้านความงามทุกแรให้บริการด้านความงามทุกแขนง จำนวขนง จำนวนไม่น้อยกว่า นไม่น้อยกว่า 110000  คนคน  เกิดความพึงพอใจด้านงานเสริเกิดความพึงพอใจด้านงานเสริมม  

สวยแสวยและความงาม แขนงต่างๆ และเป็นไปตามละความงาม แขนงต่างๆ และเป็นไปตามมาตรฐานทักษะวิชมาตรฐานทักษะวิชาชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล าชีพ ก้าวสู่ความเป็นสากล   

9.2 9.2   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 8800  มีมีแนวทางแนวทางในการประกอบอาชีพด้านความงามแขนงต่างๆในการประกอบอาชีพด้านความงามแขนงต่างๆ  

1100..  การติดตการติดตาม และการประเมนิผลโครงการาม และการประเมนิผลโครงการ  

10.1 แบ10.1 แบบรายงานผลโครงการบรายงานผลโครงการ  

1100..22  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวมโครงการ  

  

  

  

ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติ (DDoo))                          

11. จัดทำรายการข. จัดทำรายการขอซื้อ ขอจ้างอซื้อ ขอจ้าง                          

22. ดำเนินการตามโค. ดำเนินการตามโครงการรงการ                          

ขั้ขั้นตอนติดตามประเมินผล นตอนติดตามประเมินผล 
((CChheecckk))  

                        

11. ประเมินผล/สรุปผลการ. ประเมินผล/สรุปผลการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  

                        

ขั้นนำผลไปใช้ (ขั้นนำผลไปใช้ (AAccttiioonn))                          

11. ร. รายงานผลโายงานผลโครงการครงการ                          

22. ปรับปรุง/นำผลไปใช้. ปรับปรุง/นำผลไปใช้                          



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  6688  

 

  

  

  

  

  

โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  

ปีงบปปีงบประมาณ 25ระมาณ 256666  

  
ฝ่ายฝ่ายแผนงานและควาแผนงานและความร่วมมือมร่วมมือ  
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โโครงการที่ ครงการที่ 1616  
  

โครงการโครงการ  ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอนระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรยีนการสอน  

11..  ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบบ  

          นางสาววิมพ์นางสาววิมพ์วรา วงษ์วรา วงษ์ใหญ่ ใหญ่     หัวหน้างานความร่วมมือ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมืหัวหน้างานความร่วมมือ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมืออ  
  

22..  ลักษณะโลักษณะโครงการครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

33..  ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น แลความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการะมาตรการ  
3.1 ยุทธศ3.1 ยุทธศาสตร์ชาติาสตร์ชาติ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”“พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”  
33..22    นโยบาย สอศนโยบาย สอศ..ที่ ที่ 11        
              
          ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 2  
  
          กกลยุทธ์ที่ 1ลยุทธ์ที่ 1  

มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู ้ 
อยูน่อกระบบ    
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ 

33..33  จุดเน้นวิทยาจุดเน้นวิทยาลัยฯลัยฯ  ด้านที่   ด้านที่   11    การบริหารหลักสตูรและวิชาการการบริหารหลักสตูรและวิชาการ  
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด   22..44..  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    จากแผนพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉงชาติ ฉบับที่ บับที่ 1133  ระบุประเด็นและทิศทางพัฒนาประเทศในระยะ ระบุประเด็นและทิศทางพัฒนาประเทศในระยะ     

55  ปี โดยมีวัตถุปปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระสงค์เพ่ือ  พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สัพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”งคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  โดยสร้างโดยสร้าง

การเปการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม เพื่อสร้างสังคมที่ก้าลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม เพื่อสร้างสังคมที่ก้าววสู่พลวัตของโลก เอื้อให้คนไทยมีสู่พลวัตของโลก เอื้อให้คนไทยมี โอกาสศักยภาพตนเองอโอกาสศักยภาพตนเองอย่างย่าง

ทั่วทั่วถึงทุกชนชั้น  พร้อมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การขับเคลื่อนด้วยเถึงทุกชนชั้น  พร้อมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การขับเคลื่อนด้วยเ ทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรสร้างสรรค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้ารค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายการนสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (พัฒนาที่ยั่งยืน (SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss::  SSDDGGss))  สู่ควาสู่ความเจริญทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อมุ่งสู่ มเจริญทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อมุ่งสู่ 

““ความมั่นคง มั่งคั่งความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืนและยั่งยืน””  ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2200  ปี ( พ.ศ. ปี ( พ.ศ. 22556611  ––  22558800  )  )    

   กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้มีการศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนเพิ่มโอกาส

การเข้าถึงการศึกษาผู้ด้อยโอกาส สังคมสูงอายุ สังคมแรงงาน หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งและบริหารจัดการ ศู นย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career & 

Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC)   
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วศึกษา ((สอศสอศ.) .) ได้ได้กำหนดนโยกำหนดนโยบายปรับบทบาทกระบวนการพัฒนากำลังคน เพื่อบายปรับบทบาทกระบวนการพัฒนากำลังคน เพื่อ

การประกอบอาชีพให้สอดคล้องการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เขตพัฒนาเศรษฐกิกับบริบทของท้องถิ่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ง

แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ในการสร้างเครือข่ายร่วมสนับสนุนและพัฒนา อันส่งผลการขับเคลื่อนการวัด ในการสร้างเครือข่ายร่วมสนับสนุนและพัฒนา อันส่งผลการขับเคลื่อนการ

อาชีวอาชีวศึกษาให้สนับสนุนกาศึกษาให้สนับสนุนการพัฒนาเศรพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สสถานศึกษา และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหถานศึกษา และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ ที่ ม่อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ ที่ 22  ว่าด้วยส่งเสริมและสนับสว่าด้วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนุนให้มีการ

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ     ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่กษาทั้งภายในและต่างประเทศางประเทศ  โดยมีโดยมี

นโยบายที่เน้นเฉพาะให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง คือ  นโยบายที่เน้นเฉพาะให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง คือ  11  วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่าง สารพัดช่าง 11  หลักสูตรพรีเมียม หลักสูตรพรีเมียม ((อาชีอาชีพพ) ) โดยหลักโดยหลัก

สำคัญได้แก่ สำคัญได้แก่ 11..  การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่ วมกับสถานประกอบการ เน้นการพัฒนาหลักสูตรให้วมกับสถานประกอบการ เน้นการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหสอดคล้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานคุณวุฒิวิรือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ชาชีพ   22..  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ ด้านหลักสูตรประกอบการ ด้านหลักสูตร ,,ผู้เผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมจากสถานประกอบการชี่ยวชาญด้านการอบรมจากสถานประกอบการ , , การฝึกงานของนักศึกษา หรือการการฝึกงานของนักศึกษา หรือการ

พัฒนาและสนับสนุนพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรต่างทรัพยากรต่างๆ ทั้งๆ ทั้งด้านสื่อการสอนด้านสื่อการสอน, , อุปกรณ์วัสดุฝึกอุปกรณ์วัสดุฝึกและแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็และแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็นน

การสร้างสัมพันธภาการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระพที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาอย่างมีแบบแผนอย่างยั่งยืนหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาอย่างมีแบบแผนอย่างยั่งยืน  

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาในสัสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีระบบงกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีระบบ

การจัดการเรีการจัดการเรียนแบบการศึกษานอกระบบ โดยการมุ่ยนแบบการศึกษานอกระบบ โดยการมุ่ งงเน้นฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถเน้นฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ อันเป็นนะ อันเป็น

การรองรัการรองรับความต้อบความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และอุตสาหกรรมแรงงานทั้งในประเทศและต่างการของชุมชน สถานประกอบการ และอุตสาหกรรมแรงงานทั้งในประเทศและต่า งประเทศ งประเทศ 

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่ อนการฝึกอบรมวิชาชีพตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงอนการฝึกอบรมวิชาชีพตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงง านและานและ

ทันสมัยกับความต้องการในปัจจุบัน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการทันสมัยกับความต้องการในปัจจุบัน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการ   ระดมทรัระดมทรัพยากรเพื่อการจัดกาพยากรเพื่อการจัดการเรียนการเรียนการสอนรสอน

เป็นเรื่องสำคัญ และสร้างเป็นเรื่องสำคัญ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหเครือข่ายความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่เป็ว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่เป็นน

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแผนกวิชาเพื่อบันทึกข้อภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแผนกวิชาเพื่อบันทึกข้อตกลง รวมถึงลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนตกลง รวมถึงลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ในกาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพรจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นระยะสั้นเฉพาะทางที่ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้เกิดเฉพาะทางที่ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อย่างยั่งยืนสืบไปยน อย่างยั่งยืนสืบไป  

55..  วัตถุประสงวัตถุประสงค์ค์  

55..11    เพื่อเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติ ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติ สร้าสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือ การพัฒนางความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือ การพัฒนา  

    กำลังคนอันเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถากำลังคนอันเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอนศึกษากับสถานประกอบการหรือบการหรือหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐและและเอกชนเอกชน  

55..22    เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและหน่งสถานศึกษากับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐวยงานภาครัฐ  

    และเอกชนและเอกชน  

55..33    เพื่อมอบโล่เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน ในการร่วมกันจัดเชิดชูเกียรติสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน ในการร่วมกันจัด  

    การศึกษาหลักสูการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่ยสารพัดช่างสี่พระยางสี่พระยาา  

55..44    เพื่อเพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนทุกมิติระดมทรัพยากรในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนทุกมิติ  
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66..    เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จร็จ  

66..11    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11    สถานประกอสถานประกอบการเข้าลงนามบการเข้าลงนามข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสั้น                 

    ไม่ไม่น้อยกว่าน้อยกว่า  1100  แห่งแห่ง  

6.1.2  6.1.2  เชิดชูสถานประกอบกาเชิดชูสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียรที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอนการสอนอาชีวศึกษาระบบหลักสูตรระยะสั้นฐานาชีวศึกษาระบบหลักสูตรระยะสั้นฐาน  

    สมรรถนะกับสถานสมรรถนะกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 11  แห่งแห่ง  

  6.2  6.2  เชิงเชิงคุณภาพคุณภาพ  

66..22..11      ชุมชนชุมชน, , สถานประกอบการสถานประกอบการตัวแทนภาครัฐและเอกชนตัวแทนภาครัฐและเอกชน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8800  ร่วมร่วมเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยาน  

          ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง  และร่วมเป็และร่วมเป็นวิทยากรร่วมในหลักนวิทยากรร่วมในหลักสูตรฯ ตาสูตรฯ ตามนโยบาย มนโยบาย 11          

        วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่าง 11  หลัหลักสูตรพรีเมียม กสูตรพรีเมียม ((อาชีพอาชีพ))  

66..22..22      ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจาผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจากสถากสถานประกอบการ หรือตัวแทนจากภาครัฐและเอนประกอบการ หรือตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนกชน  

      ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8800  ต่อการจัดโครงการต่อการจัดโครงการ  

66..22..33      สถานศึกษามีสถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกอาชีวศึกษา พษา พ..ศศ..22556611      
 

77..    กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนนิกากิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่ร/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  

ระยะเวลาดำเนินโครงกระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีาร ปีงบประมาณ งบประมาณ 22556666  

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 22  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 33  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 44  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 11  

พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556655  

ม.ค.ม.ค.  ก.พก.พ  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พพ.ค.ค  มิ.ยมิ.ย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ก.ยย  ต.คต.ค  พ.พ.ยย  ธ.คธ.ค  

ขั้นการวางแผน (ขั้นการวางแผน (PPllaann))                          

11. เ. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ                          

22. แต่งตั้งคณะกร. แต่งตั้งคณะกรรมกรมการดำเนินงานารดำเนินงาน                          

33.ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง.ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง                          

ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติ (DDoo))                          

11. จัดทำรายการขอซ้ือ . จัดทำรายการขอซ้ือ ขอจ้างขอจ้าง                          

22. ดำเ. ดำเนินการตามโครงการนินการตามโครงการ                          

ขั้นตอนติดตามปรขั้นตอนติดตามประเมินผล (ะเมินผล (CChheecckk))                          

11. ประเมินผล/สรุปผลการ. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิปฏิบัติงานบัติงาน                          

ขั้นนำผลไปใช้ (ขั้นนำผลไปใช้ (AAccttiioonn))                          

11. รายงานผลโครงการ. รายงานผลโครงการ                          

22. ปรับปรุง/นำผลไปใช้. ปรับปรุง/นำผลไปใช้                          
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88..  งบประมางบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่ณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา กงที่มา การดำเนินโครงการารดำเนินโครงการ  

          จากเงิน งบดำเนินงานจากเงิน งบดำเนินงาน    งบปงบประมาณ  ระมาณ  ประจำปี ประจำปี 2525666 6   

          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       --          บาท   บาท   ได้แก่ได้แก่  

99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

99..11..  เชิงปริมาณ  เชิงปริมาณ    

  99..11..11..  จำนวนจำนวนผู้เข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้ให้บริการให้บริการ  จจนเสร็จสิ้นนเสร็จสิ้น  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 110000  คนคน  

  99..11..22..  จำนวนจำนวนผู้ผู้ เข้าร่วเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ มกิจกรรมร้อยละ 8800  เป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในบริเกลุ่มบุคคลที่อาศัยในบริเวณชุมขน ในพืน้ที่หรือวณชุมขน ในพืน้ที่หรือ  

    ใกล้เคียง หรือพื้นที่ชุมชน ใกล้เคียง หรือพื้นที่ชุมชน     

9.9.2 2 เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ   

99..22..11    ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมและผ่านการฝกึอบรม (ได้วุฒิบัตร, เข้าร่วมกิจกรรม หรือผ่านการ) และผ่านการฝกึอบรม (ได้วุฒิบัตร, เข้าร่วมกิจกรรม หรือผ่านการ)   

99..22..22    ให้บรกิารและร่วมดำเนิให้บรกิารและร่วมดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละนงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมตกิจกรรมตามกระบวนการ และสวยงาม อยู่ในามกระบวนการ และสวยงาม อยู่ใน  

ระดับ ดีมาก เป็ระดับ ดีมาก เป็นต้นไป  นต้นไป    

1100..    การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  

10.1 แบบ10.1 แบบรายงานผลโครงการรายงานผลโครงการ  

1100..22  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ  

1100..33  รูปถ่าย หรือคลิปวิดิโอรูปถ่าย หรือคลิปวิดิโอ  
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โครงการที่  โครงการที่  1818  
  

  

โโครงการครงการ    สรา้งอาชีพสรา้งอาชีพ  สร้างรายได้ระหวา่งเรียน สร้างรายได้ระหวา่งเรียน แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

11..  ชื่ชื่อบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบอบุคคล/หนว่ยงานรับผิดชอบ  

นางสาววิมพ์วรนางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ า วงษ์ใหญ่       หัหัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

นายสานนท์นายสานนท์  มะนาวหวาน   มะนาวหวาน     ครูสอนเสริมสวยอาภรณ์ ครูสอนเสริมสวยอาภรณ์   
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระโครงการตามภาระงานประจำงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
        

33..  ความสอดคล้ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการและมาตรการ  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”“พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”  
33..22  นโยบาย สอศนโยบาย สอศ..ที่ ที่ 11        
              

          ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 2  
  

          กลยุทกลยุทธ์ที่ 1ธ์ที่ 1  

มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้  อยู่นอกระบบ    
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 

33..33  จุดเน้นวิทยาลัยฯจุดเน้นวิทยาลัยฯ  ด้านที่   ด้านที่   11    การบการบริหารหลัริหารหลักสูตรและวิชาการกสูตรและวิชาการ  
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด   22..44..  การพัฒนาแหล่งการเรีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ยนรู้  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

    จากแผนพัฒจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1133  ระบุประเด็นและทิศทางพัฒนาประเทศในระยะ ระบุประเด็นและทิศทางพัฒนาประเทศในระยะ       

55  ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรคมก้าวหน้า เศรษฐกิษฐกิจสร้างมูจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”ลค่าอย่างยั่งยืน”  โดยสร้างโดยสร้าง

การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม   เพื่อสร้างสังคมที่ก้าเพื่อสร้างสังคมที่ก้าววสู่พลวัตของโลก เอื้อให้คนสู่พลวัตของโลก เอื้อให้คนไทยมีโอกาสศักยภาพตนเองอย่างไทยมีโอกาสศักยภาพตนเองอย่าง

ทั่วถึงทุกชนชั้น  พร้อมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดทั่วถึงทุกชนชั้น  พร้อมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรสร้างสรรค์ สามารถสร้างค์ สามารถสร้างมูลค่มูลค่าเพิ่มที่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรสูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายการรลุผลตามเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (พัฒนาที่ยั่งยืน (SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss::  SSDDGGss))  สู่ความเจริญทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อมุ่งสู่ สู่ความเจริญทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อมุ่งสู่ 

““ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน””  ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2200  ปี ( พ.ศ. ปี ( พ.ศ. 22556611  ––  22558800  )  )    

   กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้มีการศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนเพิ่มโอกาส

การเข้าถึงการศึกษาผู้ด้อยโอกาส สังคมสูงอายุ สังคมแรงงาน หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งและบริหารจัดการ ศูน ย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career & 

Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC)  ทั้ งนี้  ส ำนั ก งานคณ ะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  ทั้งกลุ่มผู้เรียนในระบบ 

นอกระบบ  

  แผนกคหกรรแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปมศาสตร์ทั่วไป    วิทวิทยาลัยสารยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ดำเนินการในรูปแบบการจัดการศึกษาตพัดช่างสี่พระยา ได้ดำเนินการในรูปแบบการจัดการศึกษาตามาม

อัธยาศัย หรือการฝึกอบรมหลักสูตวิชาชีพระยะสั้น อัธยาศัย หรือการฝึกอบรมหลักสูตวิชาชีพระยะสั้น โดยสถาวะโลกในปัจจุบัน ได้บูรณาการการจัดการเรียนการโดยสถาวะโลกในปัจจุบัน ได้บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนแบบ สอนแบบ CCoommppeetteennccyy  aanndd  WWoorrkk  bbaasseedd  lleeaarrnniinngg  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุ กภาคส่วน กภาคส่วน 

ส่งเส่งเสริมแสริมและพัฒนาอละพัฒนาอาชีพสามารถให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน โดยครูเป็นาชีพสามารถให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน โดยครูเป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวก ในการผู้ดูแลอำนวยความสะดวก ในการ

หาช่องทางการเพิ่มทุนใหาช่องทางการเพิ่มทุนในการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็วนการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว   เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นให้นักเรียนที่มาเรียน ที่ไม่มีรายได้ เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นให้นักเรียนที่มาเรียน ที่ไม่มีรายได้ 

หรือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพขณะเรียนนั้น แผนหรือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพขณะเรียนนั้น แผนกคหกรรมศาสตร์กคหกรรมศาสตร์ทั่วไทั่วไป สาขางาป สาขางานเสริมสวย จึงได้เปิดห้องฝึกนเสริมสวย จึงได้เปิดห้องฝึก

ปฏิบัติการเสริมสวย ผมหญิปฏิบัติการเสริมสวย ผมหญิง ผมชาย รวมไปถึงบริการอื่นๆ ด้านเสริมความงาม ให้ง ผมชาย รวมไปถึงบริการอื่นๆ ด้านเสริมความงาม ให้กับนักเรียน ได้มีรายได้ระหว่างกับนักเรียน ได้มีรายได้ระหว่าง

เรียน ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพฝีมือต่อไปเรียน ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพฝีมือต่อไป  

ทั้งนี้เพื่อสร้าง กำลังคนที่มีสมรรถนะที่สูง สู่การขับเคลื่ทั้งนี้เพื่อสร้าง กำลังคนที่มีสมรรถนะที่สูง สู่การขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลอนด้วยเทคโนโลยี นวัยี นวัตกรรม แตกรรม และความคิดละความคิด

สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนถึงความยั่งยืน  ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเรียนรู้อย่างด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแห่งอนาคตต่อเนื่องแห่งอนาคต    

5. วัตถุประสงค์  

55..11    พัฒนาทักษะการบริหารจัดการร้านค้าพัฒนาทักษะการบริหารจัดการร้านค้า  สู่การพัฒนาไปยังผู้ประกอบการ อย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาไปยังผู้ประกอบการ อย่างยั่งยืน  

55..22    ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษา  รู้จักสรา้งรายไรู้จักสรา้งรายได้รด้ระหว่างเรีะหว่างเรียนยน    

55..33    ยกระดับมาตรฐานฝีมือการปฏิบัติงานวิชาชีพเสริมสยกระดับมาตรฐานฝีมือการปฏิบัติงานวิชาชีพเสริมสวยวย--บาร์เบอร์ บาร์เบอร์   

55..44    ผลักดันนักเรยีน ให้มีความพร้อมสู่ผลักดันนักเรยีน ให้มีความพร้อมสู่สายงานที่ตนเองถนัด หรือพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ สายงานที่ตนเองถนัด หรือพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ   
  และและสายสามญัอย่างมีคุณภาพสายสามญัอย่างมีคุณภาพ  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเรจ็  

66..11    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11..  ผู้เข้าผู้เข้าฝึกอบรมวิฝึกอบรมวิชาชีพระยชาชีพระยะสั้นะสั้น  สาขาวิชาด้านเสริมความงามสาขาวิชาด้านเสริมความงาม--  บาร์เบอร์ ไม่น้อยกว่บาร์เบอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ าร้อยละ 8800        

ต่อ ต่อ 11  รุ่นรุ่น  ได้รบัการฝึกฝนทักษะ ควได้รบัการฝึกฝนทักษะ ความชำนาญามชำนาญ    

66..11..22  ผู้เข้ารับการผู้เข้ารับการบริการเสริมสวยบริการเสริมสวย  ตัดผม ธุรกิจความงามตัดผม ธุรกิจความงาม    ในศูนย์ปฏิบัติการ ในศูนย์ปฏิบัติการ หรือธุรกิจภายใต้การหรือธุรกิจภายใต้การ  

ดำเนินโครงการฯ จำนวน ไมน่้อยกว่า ดำเนินโครงการฯ จำนวน ไมน่้อยกว่า 5500  คน ต่อ คน ต่อ 11  รุ่รุ่นน  

66..22    เชิเชิงคุณภาพงคุณภาพ  

77..11..11    ผู้เข้าผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  สาขาวิชาด้านเสริมควสาขาวิชาด้านเสริมความงามามงาม--  บาร์เบอร์ มีรายได้ระหว่างเรียนบาร์เบอร์ มีรายได้ระหว่างเรียน    

  และและมีมีควาความมพึงพอใจพึงพอใจ    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8800  

77..11..22    ผู้เข้าผู้เข้ารับบริการรับบริการ  มีมีความความพึงพอใจพึงพอใจ  ระดับมาก เป็นต้นไป และ ระดับมาก เป็นต้นไป และ ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ร้อยละ 8800  ของผู้มาใช้ของผู้มาใช้  

  บริการทั้บริการทั้งงหมดหมด  
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88..  กิจกรรมและหรืกิจกรรมและหรือขั้นตอนอขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

หมายเหตุหมายเหตุ   ::  ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ กกาารดำเนินการเริ่มต้นรดำเนินการเริ่มต้นจากการให้จากการให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

สาขาวิชาด้านเสริมสวยสาขาวิชาด้านเสริมสวย   ((ผมหญิงผมหญิง//ชาย หรือเสริมความงามชาย หรือเสริมความงาม ) ) จากแผนกคหกรรมศาสตจากแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หรือแผนกที่มีร์ทั่วไป หรือแผนกที่มี

หลักสูตรเกี่ยวข้องกับด้านสาขาเสริมความงามเข้ามาฝึกฝนและปฏิบัติเพิ่มความชำนาญหลักสูตรเกี่ยวข้องกับด้านสาขาเสริมความงามเข้ามาฝึกฝนและปฏิบัติเพิ่มความชำนาญ  22  แหล่งเรียนรู้ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ได้แก่   

11..  กิจกรรมสกิจกรรมสร้ร้างความชำนาญ ขณะเรีางความชำนาญ ขณะเรียนยน  ในในห้ห้องเรียนองเรียนของตนเองของตนเอง  มีครูควบคุมการเรียน โดยใช้เวลาชั่วโมีครูควบคุมการเรียน โดยใช้เวลาชั่วโมงเรียน มงเรียน   

สมรรถนะการฝึกปฏิบัติเป็นตัววัดประเมินผล สมรรถนะการฝึกปฏิบัติเป็นตัววัดประเมินผล โดยผู้เข้ารับบริการจะต้องหยอดค่าสนับสนุน บำรุงรายได้ของโดยผู้เข้ารับบริการจะต้องหยอดค่าสนับสนุน บำรุงรายได้ของ

สถานศึกษา คนละ สถานศึกษา คนละ 2200  หรือเห็นแก่จะยินดีสมควรบริจาค หรือเห็นแก่จะยินดีสมควรบริจาค โดยวิธีการแบ่งสัดส่วนรายได้โดยวิธีการแบ่งสัดส่วนรายได้  ดังนี้ ดังนี้   

    1.1  1.1  กรณีมีกรณีมีค่าใช้จ่ค่าใช้จ่ายสำรองระหว่างเรียน เช่น ค่าผงซักฟอก, ค่ายาสระผมฯ ายสำรองระหว่างเรียน เช่น ค่าผงซักฟอก, ค่ายาสระผมฯ ที่ได้สำรองจ่าย ให้นำใบเสร็จมาที่ได้สำรองจ่าย ให้นำใบเสร็จมา

หยอดกล่อง และเมื่อหยอดกล่อง และเมื่อจบ จบ 11  รุ่น ให้นำกล่องมาเปิดนับ โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการตรวจนับรุ่น ให้นำกล่องมาเปิดนับ โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการตรวจนับ

และศักขีพยาน และนำรายได้ทั้งหมด หักค่าใช้จ่ายสำรองระหและศักขีพยาน และนำรายได้ทั้งหมด หักค่าใช้จ่ายสำรองระห ว่ว่างเรียน ตามใบเสร็างเรียน ตามใบเสร็จเท่านั้จเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ทำบันทึกน ทั้งนี้ ให้ทำบันทึก

ข้อความสรุป ส่งรายงานเงินรายได้ข้อความสรุป ส่งรายงานเงินรายได้ และ สผ. และ สผ.55  รวมถึง ผู้บังคับบัญชาต่อไป รวมถึง ผู้บังคับบัญชาต่อไป   

22..  กิจกรรมเสกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ริมสร้างประสบการณ์ ในศูนย์ปฏิบัติการร้านค้าในศูนย์ปฏิบัติการร้านค้า  นอกเวลาเรียนนอกเวลาเรียน  โดยผู้เรียนให้รับบริการในราคาที่โดยผู้เรียนให้รับบริการในราคาที่

กำหนดกำหนด  โดยจัดทำแผนงานส่งรายงาน เมื่อหักต้นโดยจัดทำแผนงานส่งรายงาน เมื่อหักต้นทุทุนแล้ว นแล้ว โดยแบ่งสัดส่โดยแบ่งสัดส่วนรายได้วนรายได้ ดังนี้ ดังนี้  

22..11..  เงินรายได้ระหว่างเรียนเงินรายได้ระหว่างเรียน  ของผู้เรียนของผู้เรียน  ร้ร้อยละ  อยละ  6600  

22..22..  ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่      ร้อยละ ร้อยละ   1155  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  

ระยะเวลาระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 22556666  

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 22  ไตรมไตรมาสที่ าสที่ 33  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 44  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 11  

พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556666  พ.ศ.พ.ศ.22556655  

ม.ค.ม.ค.  ก.พก.พ  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.คพ.ค  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  ต.ค.ต.ค.  พ.พ.ยย  ธ.คธ.ค..  

ขั้นการวางแผน (ขั้นการวางแผน (PPllaann))                          

11. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ                          

22..  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                          

33.ประชุ.ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง                          

ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติ (DDoo))                          

11. จัดทำรายการขอซ้ือ ขอจ้าง. จัดทำรายการขอซ้ือ ขอจ้าง                          

22. ดำเนินก. ดำเนินกาารตามโครงการรตามโครงการ                          

ขั้ขั้นตอนติดตามประเมินผล (นตอนติดตามประเมินผล (CChheecckk))                          

11. ประเมิ. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงานนผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน                          

ขั้นนำผลไปขั้นนำผลไปใช้ (ใช้ (AAccttiioonn))                          

11. รายงานผลโครงการ. รายงานผลโครงการ                          

22. ปรับปรุง/นำผลไปใช้. ปรับปรุง/นำผลไปใช้                          
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22..33..  รายได้สถานศึกษารายได้สถานศึกษา      ร้อยละร้อยละ  1010  

22..44..  เงินหมุนเวียนศูนย์ปฏิบัติการฯเงินหมุนเวียนศูนย์ปฏิบัติการฯ    ร้อยละ  ร้อยละ  1515  

99..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการการ  

  จากเงิน งบดำเนินจากเงิน งบดำเนินงานงาน    งบปงบประมาณ  ระมาณ  ประจำปี ประจำปี 2525666 6   

        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  22,000,000          บาท   บาท   ได้แก่ได้แก่  

ลำดับที่ลำดับที่  รายการรายการ  จำนวนเงินจำนวนเงิน  

  
11..  

กิจกรรมจำนวน กิจกรรมจำนวน 22  กิจกรรมกิจกรรม      

กิจกรรมสร้างความชำนาญ ขณะเรียนกิจกรรมสร้างความชำนาญ ขณะเรียน  
( ( ให้บริการให้บริการอาชีพเสริอาชีพเสริมสวยและความงามมสวยและความงาม,,ตดัผมตดัผมหญิงหญิง--ชายชาย  กับชุมชนกับชุมชน  ขณะเรียน)ขณะเรียน)  
--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  บริการบริการอาชีพเสริอาชีพเสริมสวยมสวย--ทำผมทำผม  หรอืบริการความงามหรอืบริการความงาม  

2,0002,000  
22..  กิจกรรมเสริมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างประสบการณ์ ในศูนย์ปฏิบตัิการร้านค้าในศูนย์ปฏิบตัิการร้านค้า  นอกเวลานอกเวลาเรียนเรียน  

( ( ให้บริการให้บริการอาชีพเสริมสวยและความงามอาชีพเสริมสวยและความงาม,,ตดัผมตดัผมหญิงหญิง--ชายชาย  กับชุมชนกับชุมชน  หลังเรียน)หลังเรียน)  
--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  บริการอาชีพเสริมสวยบริการอาชีพเสริมสวย--ทำผมทำผม  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  2,0002,000  

99..  ผลทีค่าดว่าจะได้รัผลทีค่าดว่าจะได้รับบ  
99..11..  เชิงปเชิงปริมาณ  ริมาณ    

99..11..11..  จำนวนจำนวนผู้เข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้ให้บริให้บริการการ  จนเสร็จสิ้นจนเสร็จสิ้นโครงการโครงการ  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 110000  คนคน  

99..11..22..  จำนวนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 8800  เป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในบริเกลุ่มบุคคลที่อาศัยในบริเวณชุมขน ในพื้นที่หรือใกล้เคียง วณชุมขน ในพื้นที่หรือใกล้เคียง   

                หรือพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ชุมชน     

9.2 9.2 เชิงคุเชิงคุณภาพ ณภาพ   

99..22..11      ผู้ผู้ เข้ารับกเข้ารับการฝึกอบรมารฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม (ได้วุฒิบัตร, เข้าร่วมกิและผ่านการฝึกอบรม (ได้วุฒิบัตร, เข้าร่วมกิจกรรม หรือผ่านการ) จกรรม หรือผ่านการ)   

99..22..22    ให้บริการและร่วมดำเนิให้บริการและร่วมดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมตามกระบวนการ และสวยงาม อยู่ในระดับ นงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมตามกระบวนการ และสวยงาม อยู่ในระดับ               

                                      ดีมาก เป็นต้ดีมาก เป็นต้นไป  นไป    

1100..    การติดตาม และการประเมิการติดตาม และการประเมินผลโครงการนผลโครงการ  

10.1 แบ10.1 แบบรายงานผบรายงานผลโครงการลโครงการ  

1100..22  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงกแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการาร  

1100..33  รูปถ่าย หรือคลิปวิดิโอรูปถ่าย หรือคลิปวิดิโอ  
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โครงการที่  19โครงการที่  19  
  

โครงการ  ศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการชา่งไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดชา่งสีพ่ระยาโครงการ  ศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการชา่งไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดชา่งสีพ่ระยา  
  

11.   .   ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//หน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบ  
  ผู้รับผิดชอบโครงกาผู้รับผิดชอบโครงการ ร นายเลอนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์พงษ์  สุวรรณนันท์    หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า   
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระโครงการตามภาระงานประจำงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
        

33.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
33.1 .1 ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับยุทธศายุทธศาสตร์สตร์ของของสำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการกกรรมการการอาชีวศึกษาารอาชีวศึกษา  ((11))  ยกระดับคุณภาพยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลนสากล  (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในกา(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษารจัดการอาชีวศึกษา  
33.2 ค.2 คววาามสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

33 .2 ..2 .11   มิ ติ ที่  2  ก ารพั ฒ น าคุณ ภาพ  มิ ติ ที่  2  ก ารพั ฒ น าคุณ ภาพ  ““ป รับ ก าร เรี ยน เป ลี่ ยน การสอน  ป ฏิ รูป ก ารสอบ ป รับ ก าร เรี ยน เป ลี่ ยน การสอน  ป ฏิ รูป ก ารสอบ 
ให้ให้ทันยุคสทันยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ มัยอย่างมีคุณภาพ ด้านผู้เรียนด้านผู้เรียน   (2.1) เร่งยกระดับคุณภ(2.1) เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน าพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน           
(2.2) ป(2.2) ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้ฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนเป็นศูนย์กลาง  (2.5) พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (2.5) พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง   มิติที่ 4 มิติที่ 4 
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ““เพิ่ มทักษเพิ่ มทักษ ะวิชะวิช าชีพ  ด้วาชีพ  ด้ว ยความร่วมมือในและต่างประเทศยความร่วมมือในและต่างประเทศ ””                                  
((44..33))  ขยายความร่วมมือกัขยายความร่วมมือกั บภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษบภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษ า พัฒนาครูา พัฒนาครู   พัฒนาพัฒนา  
การเรีการเรียยนนการสอน การสอน   
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) 3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)                   
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศพ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 . 2553   
          3.3.1 3.3.1 มาตรา 8 (1) เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสมาตรา 8 (1) เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการำหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ        
จัดการศึจัดการศึกษากษา  
        3.3.2 3.3.2   มาตรา 9 (มาตรา 9 (55) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของ) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของ

บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน   องค์กรเองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา อกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ บันสังคมอื่น ๆ   

        3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษาน3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีคความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย วามยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของกา รสำเร็จรสำเร็จ

กการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดารศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล

แต่ละกลุ่แต่ละกลุ่มม  (3) การศึกษาตามอัธยาศั(3) การศึกษาตามอัธยาศัยย  เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 

ความพร้อม ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม แวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ   
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        3.3.4 มาตรา 58 ให้3.3.4 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน  และทรัพย์สินทั้งจากและทรัพย์สินทั้งจาก

รัฐรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน วิชาชีพ สถาบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน วิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ๆ และต่าๆ และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา และให้รัฐส่งเสริมและจูงประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา และให้รัฐส่งเสริมและจูงง

ใจในการระดมทรัพยากรสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนโดยใจในการระดมทรัพยากรสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนโดยใช้มาตรการลดหย่อน หรือยใช้มาตรการลดหย่อน หรือยกกเเว้นภาษีว้นภาษี  

  3.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25513.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
            33..44..11  มาตรา 6 การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเมาตรา 6 การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่ดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในตและพัฒนากำลังคนใน

ด้านด้านวิวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงตลาดแรงงาน โดยนำความรู้งาน โดยนำความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นหลักสากล และภูมิปัญญทางทฤษฎีอันเป็นหลักสากล และภูมิปัญญาไทยาไทย

มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนนทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะะจจนนำไปประกอบอาชีพในลักษณะนนำไปประกอบอาชีพในลักษณะ

ผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  

            3.4.2 มาตรา 10 (3) 3.4.2 มาตรา 10 (3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในกอบการในการกำหนดนโยบายการกำหนดนโยบาย

การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหน ดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่ดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่ น น 

หลากหลาย และมีระบบเหลากหลาย และมีระบบเทีทียบโอนผลการเรียน และระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับยบโอนผลการเรียน และระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับ

การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) การมีระบบจูการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) การมีระบบจู งใจให้สถงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการานประกอบการมีส่วนร่วมในการ

จัดการอาชีวศึกษา และการฝึจัดการอาชีวศึกษา และการฝึ กอบรมวิชาชีพ (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและกอบรมวิชาชีพ (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและ เอกชนในการจัดการเอกชนในการจัดการ

อาชีวศึอาชีวศึกกษษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  

  3.5 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563.5 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 0 ––  25792579  

            3.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 33  การพัฒนาคนทุกช่วงวัย แการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ละการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

            3.5.3.5.22  ยุทธศยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
              

44.  .  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  ตามที่ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ ประกอบกประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อมารใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม   

เพื่อเป็นรเพื่อเป็นรากฐานสากฐานสำำคัญทางเศรษฐกิจคัญทางเศรษฐกิจ   โดยเร่งรัดการดโดยเร่งรัดการดำำเนินการที่เเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภภาาครัฐและเอกชนครัฐและเอกชน   เพื่อเพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม  สสำำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา

และฝึกอบรมวิและฝึกอบรมวิ ชาชีพชาชีพ   เเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ   ระดับฝีระดับฝีมือมือ   ระดับเทคนิคระดับเทคนิค   และระดับและระดับ

เทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่เทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพางมีคุณภาพ  และมาตรฐานและมาตรฐาน  สสออดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   และการและการ

ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระ  และและมีการดมีการดำำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาวศึกษา  ซึ่ซึ่งอยู่ในงอยู่ใน

แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้นาดย่อมที่มุ่งให้  องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่ผู้เรีผู้เรียน ยน และส่งเสริมและส่งเสริม

การเป็นผู้การเป็นผู้ ปประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนระกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน   และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  โดยกโดยกำำหนดให้ทุกสถานศึกษาหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนา
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ศักยภาพศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ของผู้เรียนให้มีประสบการณ์  การทการทำำธุรกิจทั้งในและนธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษาอกสถานศึกษา  เพื่อนาความเพื่อนาความรู้รู้และประสบการณ์ต่อและประสบการณ์ต่อ

ยอดไปเป็นผู้ประกอบการยอดไปเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้  ได้ต่อไปในอนาคตได้ต่อไปในอนาคต  

ศูนย์ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจในสบ่มเพาะวิสาหกิจในส ถานศึกษาถานศึกษา เป็นที่ ยอมรับกันทั่ วโลกว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้าเป็นที่ ยอมรับกันทั่ วโลกว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้า งง

ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือธุรกิจใหม่ ((SSttaarrtt  uupp  BBuussiinneessss))  ที่มีศักยภาพทางที่มีศักยภาพทาง ธุธุรกิจ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการรกิจ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

หลังจากผ่านกระบวนการบ่มเพาะแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทักษะอาชีพ และทักษะด้หลังจากผ่านกระบวนการบ่มเพาะแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทักษะอาชีพ และทักษะด้ านาน

การเป็การเป็ นผู้ประกอบการนผู้ประกอบการ   วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึ กษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลังศึกษาธิการ มีภารกิจหลักกใในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนานการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนา

กำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค หลากหลายสาขาวิชารอกำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค หลากหลายสาขาวิชารอ งรับความงรับความต้องการของชุมชน ต้องการของชุมชน 

สังคม และสถานประกอบการ จึงดำเนินโครสังคม และสถานประกอบการ จึงดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้งการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ประกอบการรายใหม่

ตามนโยบตามนโยบาายยของรัฐบาล ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของรัฐบาล ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ   

เพื่อเตรียมความพร้อมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่  ซึ่งได้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการองค์ความรู้สร้างผู้ประกอบการใหม่ดำเนินการจัดโครงการองค์ความรู้สร้างผู้ประกอบการใหม่   

และให้และให้ผู้เรียนไผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมนำควด้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมนำความสามารถที่ได้ศึกษามานั้ามสามารถที่ได้ศึกษามานั้นนไปจัดทำแผนธุรกิจและเพื่อไปดำเนินไปจัดทำแผนธุรกิจและเพื่อไปดำเนิน

กิจการได้จริงกิจการได้จริง    

  เพื่อให้เพื่อให้การการดำเนินการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับและพัฒนา ศูนย์ยกระดับและพัฒนา ศูนย์บ่มเพาะวิบ่มเพาะวิสาหกิจสาหกิจ  

ศูนย์รวมช่างศูนย์รวมช่าง  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้ผู้เผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่รียนให้มีความพร้อมสู่

การเป็นผู้ประกอบการ สร้างประสบกการเป็นผู้ประกอบการ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการจริง โดยารณ์ในการเป็นผู้ประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือมีเป้าหมายคือนักศึกษาหลักสูตรระยะนักศึกษาหลักสูตรระยะ

สั้นสั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  และศิษย์และศิษย์ เก่าที่สนใจเก่าที่สนใจ  ได้ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ในการทำธุรกิจจริงทำธุรกิจจริง  รวมทั้งรวมทั้ง

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้ของผู้ เรียนเรียน  ภายใต้การดูแลของครูผู้สอน และเครือข่ายที่ปรึกษาภายนอกภายใต้การดูแลของครูผู้สอน และเครือข่ายที่ปรึกษาภายนอก   จึงจำเป็นจึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในการเข้ามาใอย่างยิ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในการเข้ามาใ ช้บริการช้บริการของศูนย์บ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนส่งเสวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมริมอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกลอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกล  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55..1 เพื่อ1 เพื่อยกระดับและพัฒนา ศูนย์บ่มเพาะยกระดับและพัฒนา ศูนย์บ่มเพาะช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้ได้มาตรฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเป็นศูนย์การ  

    เรียนรู้ที่ปลูกฝังเรียนรู้ที่ปลูกฝัง  บ่มเพาะบ่มเพาะให้ให้ผู้เรียนให้มีผู้เรียนให้มีประสบการณ์ประสบการณ์การทำงาการทำงานจริง ในสถานการณ์จริง และแก้ปัญหาจริง นจริง ในสถานการณ์จริง และแก้ปัญหาจริง   

    ซึ่งเป็นการเตซึ่งเป็นการเตรียมรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

  55..22  เพื่เพื่ออสร้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจางเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    

  5.3 5.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาที่สนใจาที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำสามารถนำ  

    ความรู้ทักษะวิชาชีพ ความรู้ทักษะวิชาชีพ สร้างเสร้างเสริมปสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ระสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะให้มีความพร้อมที่จะเริ่เริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  มประกอบธุรกิจของตนเอง    

    หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 กลุ่มวิสาหกิจทีบ่่มเพาะให้กับผูเ้รียน และเปิดบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 2  
งานบริการ คือ (1) ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบควบคุมมอเตอร์/ตู้คอนโทรล (2) ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน/อาคาร  

6.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมวิชาชีพ และความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ 
 

ท่ี อาชีพที่บ่มเพาะ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 

1 ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบควบคุม
มอเตอร์/ตู้คอนโทรล 

2 4 8  

2 ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
บ้าน/อาคาร 

2 4 8  

รวม 4 8 16  

รวมทั้งสิ้น 28  

 
6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1 เพิ่มปริมาณผูเ้รียนวิชาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้าง 

 โอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษา และเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 

 สำหรับทุกคน 

6.2.2 ผู้เรียนให้มทีักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากศูนย์บ่มเพาะไปใช้ในการ 

 ประกอบการจริง 

6.2.3 เครือข่ายความร่วมมือที่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช ้

 บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์รวมช่าง การจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ ทั้งใน 
 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

77..  กิจกรรมหรืกิจกรรมหรือขั้นตอนอขั้นตอนการดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่การดำเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ. พ.ศ. 25662566  พ.ศ.2567พ.ศ.2567  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เเม.ม.ยย  พคพค  มิยมิย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ยก.ย  

PP  

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ                          

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                           

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน                          

DD  

4.4.  จัดทำแผนดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ                          

55. . จัดทำเว็บไซต์ ปจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ระชาสัมพันธ์                          

6. 6. ดำเนินการตามดำเนินการตามแผแผนงานนงาน                          
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ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ. พ.ศ. 25662566  พ.ศ.2567พ.ศ.2567  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เเม.ม.ยย  พคพค  มิยมิย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ยก.ย  

CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          

8. ประเมินผลการดำเนินงาน8. ประเมินผลการดำเนินงาน                          

AA  
9. สรุปผลการดำเนินงาน9. สรุปผลการดำเนินงาน                          

10. รายงานผลโค10. รายงานผลโครงการ (รูรงการ (รูปเล่ม)ปเล่ม)                          

  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการที่มา การดำเนินโครงการ  
  8.1 8.1 ใช้งบประมาณจากใช้งบประมาณจากกาการบริรบริหารจัดการศูนย์หารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการบ่มเพาะผู้ประกอบการช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า  ภายใต้กฎระเบียบการบริหารภายใต้กฎระเบียบการบริหาร  
    จัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสร้างเครือข่าการสร้างเครือข่ายให้ยให้  
    หน่วหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งงยงานภาครัฐ และเอกชนในการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งงานบริการานบริการงานงานช่างช่าง  ประกอบด้วย ประกอบด้วย   

88..11.1.1  ออกแบบ ติออกแบบ ติดดตั้งตั้ง  ปรับปรุง ระบบควบคุมมอเตอร์/ตู้คอนโทรลปรับปรุง ระบบควบคุมมอเตอร์/ตู้คอนโทรล  
88..11..22  ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน/อาคารออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน/อาคาร  

88..22    งบประมาณที่ได้รับการจัดสงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรรรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และสะยา และสำนักงานคณะกรรมการการำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา    
จจำนวน 10,000 บาท (หนึ่ำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)งหมื่นบาทถ้วน)  

88..33  งบประมาณที่ได้รับการสงบประมาณที่ได้รับการสนันับสนุบสนุนจากนจากการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ  
  

99..  ผลที่ผลที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะได้รับ  
9.1  ศูนยก์ารเรียนรูสู้่การเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียน และประชาชนทั่วไป 
9.2  การบรกิารประชาชน เครือข่ายความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช้บริการของศูนย์       

 บ่มเพาะวิสาหกิจ อย่างน้อย 20 หน่วยงาน 
9.3  เกิดผู้ประกอบการใหม่จากโครงการศูนยบ์่มเพาะอาชีวศึกษา จำนวน 10 คน 
9.4  จำนวนบริการงานอาชีพที่เกิดขึ้นจากโครงการ จำนวน 2 งานบรกิาร  

 

1100..  ความสอดคล้องกับโครงการอื่นตามแผนกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังความสอดคล้องกับโครงการอื่นตามแผนกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  1100.1 .1   โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าโครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ระดับ 1ระดับ 1  
  1100.2 .2   โครงการพัโครงการพัฒนาหลักฒนาหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้าสูตรระยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
  1100.3 .3   โครงการ โครงการ ee--ttrraaiinniinngg  สนับสนุนการสอนภาคปฏิบัติสนับสนุนการสอนภาคปฏิบัติ  
  1100.4 .4   โครงการโครงการศูศูนย์ทนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1  
  1100..55    โครงการเว็บไซต์ โครงการเว็บไซต์ และและเครือข่ายสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเครือข่ายสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  

1111. การติดตาม และประเมินผ. การติดตาม และประเมินผลโครงการลโครงการ  
  1111.1 .1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการจากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1111..22  จากจากงานงานวิจัวิจัยยเชิงเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็เป็นผู้นผู้ประกอบการประกอบการกับกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ  
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา  
  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  8822  

 

โครงการที่  20โครงการที่  20  
  

โครงการ  วิจยัโครงการ  วิจยัและพัฒนาและพัฒนาสื่อนวัสื่อนวัตกรรมการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคารตกรรมการสอนรายวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  

11..  ชื่ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบอบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    

นายเลอพงษ์  สุวรนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์รณนันท์      หัวหน้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระโครงการตามภาระงานประจำงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
        

33..  ควาความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์มสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์    
33.1 ความส.1 ความสอดคล้องกับอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่2579 ที่ ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน          

การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม แภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัละวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในกยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัารแข่งขันของนของ
ประเทศ ประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ควซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ามรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่
ละละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่ระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่ านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาตามอัธยาศัย ศัย   

33.2 ความสอดคล้องกับ.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา  พพ.ศ. .ศ. 2560 2560 ––  2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส 
ความเสความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอามอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ
การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ   แผนงานกาแผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย
รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ารองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากัหมาย และการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ บทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ 
(1(1) จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จำนวน) จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จำนวน
ผู้เรียนที่มีความจำเป็นผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่พิเศษที่ ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จำนวนหลักสูตรและ(3) จำนวนหลักสูตรและ
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษายืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)                   
พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2545 และ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้ออื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา ย่างมีความสุข มาตรา 24 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด กา24 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการรเผชิญสถานการณ์ และการ
ปประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ระยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ องกันและแก้ปัญหา และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีควสื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ามรอบรู้  รวมทั้งสามารถรวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรี ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัยนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากสื่อการเรียนการสอน น จากสื่อการเรียนการสอน 
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และแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ และแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ   ((พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พพ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.ศ. 2553))  
  3.4 ความสอดคล้องกับ3.4 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง มาตรฐานการอาชีวศึกษา ง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ในการจัด2561 ในการจัด
การศึกษาและปการศึกษาและประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรระกันคุณภาพการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งกมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ารเรียนรู้  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่ อสร้างสังคมแห่งการเรียนอสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่รู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน   

  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้า ยย
ประกาศกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีะยะสั้น พ.ศ. 2560 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญ กำหนดให้ยนเป็นสำคัญ กำหนดให้
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการสถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของปลงเทคโนโลยี ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และของกลุ่มบุตลาดแรงงาน และของกลุ่มบุ คคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 คคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

3.5 สอดคล้องกับ3.5 สอดคล้องกับพระราชบัพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน    
  3.5.1 3.5.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานน  พพ ..ศศ . . 22545545   คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงานฝีมือแรงงาน   ได้ได้กำหนดมกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายใสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารนอาคาร   โดยความเห็นชอบของโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับระดับ  11  หมายถึงหมายถึง  ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดต้ังระบบช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาราคาร    

33..55..22  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ . 2562 เรื่อง . 2562 เรื่อง วิธีการทดสอบวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ           
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ  11    
  

44. สภา. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล พปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติส่งเสริมกาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงรพัฒนาฝีมือแรงงานงาน  พพ ..ศศ . . 25452545   และและประกาศคณะกรรมการส่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่ขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับภายในอาคาร ระดับ   11  ทำให้ผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัทำให้ผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลั งที่จะไปทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพงที่จะไปทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพ
อิสระอิสระจำเป็นจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ โดยการผ่านต้องมีใบประกอบวิชาชีพ โดยการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ซึ่งซึ่งเป็นเป็นการทดสอบการทดสอบ
ความรู้ความรู้ คว ความสามารถามสามารถ  และทัศนคติในการทและทัศนคติในการทำำงานงาน  ของผู้ประกอบอาชีของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กพตามเกณฑ์ที่กำำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ แห่งชาติ ประกอบกับแผนกวิประกอบกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   สาขาช่างไฟฟ้าภายในสาขาช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับอาคาร ระดับ  11  ด้วยเพื่อด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีใบประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา ให้ผู้เรียนมีใบประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา สามารถประกอบอสามารถประกอบอาชีพได้อาชีพได้อย่างถูกย่างถูก
กฎหมายได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกฎหมายได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษากษา  

การฝึกอบการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่รมวิชาชีพระยะสั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ใด ๆ งเน้นให้ผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ใด ๆ 
และผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพใหม่ เพิ่มสมรรถนะอาชีพเดิม หรือประกอบและผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพใหม่ เพิ่มสมรรถนะอาชีพเดิม หรือประกอบ
อาชีพเสริอาชีพเสริม ม คุณสมบัคุณสมบัติของผู้เรียนจึงเปิดกว้างติของผู้เรียนจึงเปิดกว้าง  ทำให้ผู้เรียนมีความแตกต่ทำให้ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงมาก างระหว่างบุคคลสูงมาก ทั้งด้านอายุ เพศ ทั้งด้านอายุ เพศ 
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ระดับการศึระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานกษา และประสบการณ์การทำงาน  การจัดการเรียนสอนจึงจำเป็นต้องเน้นการเรียนรู้การจัดการเรียนสอนจึงจำเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล เป็นรายบุคคล 
และจำเป็นจะต้องที่สื่อนวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเและจำเป็นจะต้องที่สื่อนวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเ รีรียนรู้ ยนรู้ และรองรับการจัดการเรียนการและรองรับการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นการเพิ่มช่องทางสอนที่เป็นการเพิ่มช่องทางการเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนที่เรียนรู้ได้เร็ว แลการเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนที่เรียนรู้ได้เร็ว และเป็นการทบทวน ฝึกฝนเพิ่มเติมให้กับะเป็นการทบทวน ฝึกฝนเพิ่มเติมให้กับ
ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้าผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า   เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานรายวิชา และสอดคล้องกับเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานรายวิชา และสอดคล้องกับ ประกาศประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริคณะกรรมการส่งเสริมกมการพัฒนารพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน และการมือแรงงาน และการ
ออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านกาออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์รทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับและคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ  11    

ปัญหาสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรปัญหาสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรายายวิชาช่วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 160 ชั่วโมง างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 160 ชั่วโมง           
ที่พัที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 คือ การขาดวัสดุอุฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 คือ การขาดวัสดุอุ ปกรณ์ ชุดฝึกปกรณ์ ชุดฝึกเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียน  
เนื่องจากจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับค่าวัสดุฝึกเฉลี่ยรายหัว 200 บาท/คน จำนวนผู้เรียน 16 เนื่องจากจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับค่าวัสดุฝึกเฉลี่ยรายหัว 200 บาท/คน จำนวนผู้เรียน 16 คนคน  
ได้รัได้รับการจัดสรร 3,200 บาท/รุ่น ไม่เพียงพอสำหรับการฝึกให้บการจัดสรร 3,200 บาท/รุ่น ไม่เพียงพอสำหรับการฝึกให้ ผู้เรียนได้ตามสมรรถนะของหลักสูตรผู้เรียนได้ตามสมรรถนะของหลักสูตรอยู่แล้ว อยู่แล้ว                   
จึงจำเป็จึงจำเป็ นอย่างยิ่ งที่จะต้องนอย่างยิ่ งที่จะต้อง ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย วิธีการ วิธีการ พัฒนาพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนสื่อนวัตกรรมการสอน ด้วยด้วย
กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย     
  

55. วัตถุประสงค์ . วัตถุประสงค์   
55..11  เพื่อเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมรรายวิชาช่ายวิชาช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยกระบวนการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัย  
55..22  เพื่เพื่ออหาประสิทธิภาพของหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมสื่อและนวัตกรรมรายวิชาช่างติดตั้รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารที่สร้างขึ้นงไฟฟ้าภายในอาคารที่สร้างขึ้น  

  

66. . เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ เร็จ   
66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ   
  6.1.16.1.1  งานงานวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูร หลักสูตรตรฝึกอบรมวิชาชีพฝึกอบรมวิชาชีพ  
    ระยะสั้นระยะสั้น  160 ชั่วโมง160 ชั่วโมง  จำนวน 1 เรื่องจำนวน 1 เรื่อง  
  6.1.2 6.1.2 ชุดฝึกการเขียนแบบและต่อวงจรไฟฟ้าตามแบบชุดฝึกการเขียนแบบและต่อวงจรไฟฟ้าตามแบบ  จำจำนวน 10 ชุดนวน 10 ชุด  
  66..11..33  ชุดการเรียนชุดการเรียนการสอนการสอนการเขียนแบบและต่อวงจรไฟฟ้าตามแบบ จำนวน 10 ชุดการเขียนแบบและต่อวงจรไฟฟ้าตามแบบ จำนวน 10 ชุด  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ครูผู้สอนครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้สื่อและนวัตกรรมสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบการฝึกอบรมวิชาชีพรมวิชาชีพที่เหมาะสม ที่เหมาะสม ทันสมัย ทันสมัย   
    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิสมรรถนะรายวิชาชา  และโลกของการทำงานจริง ทำให้การจัดการเรียนการสและโลกของการทำงานจริง ทำให้การจัดการเรียนการสออนน  
    มีมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน      

66..22..22  ผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนนรู้เต็มตามศักยภาพด้วยสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  มีสมรรได้เรียนนรู้เต็มตามศักยภาพด้วยสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  มีสมรรถนะ และทัถนะ และทักษะตามกษะตาม  
  มาตรฐานรายวิชา และสอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมกาประกาศคณะกรรมการส่รส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562  

  

77. . กิจกรกิจกรรมและหรือขั้นตอนดำรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่เนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ.256พ.ศ.25655  พ.ศ.256พ.ศ.25666  
ก.ยก.ย  ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  

PP  

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโค1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการรงการ                      

2. 2. ออกแบบสื่อและนวัตกรรมการสอนออกแบบสื่อและนวัตกรรมการสอน                      

3. 3. จัดทำเค้าโครงงานวิจัย 3 บท จัดทำเค้าโครงงานวิจัย 3 บท                       



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  8855  

 

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ.256พ.ศ.25655  พ.ศ.256พ.ศ.25666  
ก.ยก.ย  ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  

DD  

4.4.  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิ  

                    

55. . เสนอรูปแบบสื่อและนวัตกรรมการสอนเสนอรูปแบบสื่อและนวัตกรรมการสอน  
พร้อม เค้ าโครงการวิจั ย  3  บท  ให้ กั บพร้อม เค้ าโครงการวิจั ย  3  บท  ให้ กั บ
วิทยาลัย วิทยาลัย พร้อพร้อมส่งให้กัมส่งให้กั บผู้เชี่ยวชาญและบผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  

                    

66. จัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน. จัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน                      

7. นำมา7. นำมาทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน                      

8. ปรับปรุง และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 8. ปรับปรุง และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง                       

CC  

99. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอนการวิจัยการวิจัย                      

10. 10. สรุปผลกาสรุปผลการวิจัยรวิจัย                      

1111. ประเมินผลการดำเนินงาน. ประเมินผลการดำเนินงาน                      

AA  

1212. สรุปผลการดำเนินงาน. สรุปผลการดำเนินงาน                      

1133. รา. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)ยงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                      

14. เผยแพร่/นำเสนอผลงานวิจัย14. เผยแพร่/นำเสนอผลงานวิจัย                      
  

สถานที่สถานที่ดำเนินการดำเนินการ  : : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  สาขสาขาวัดแก้วาวัดแก้วแจ่มฟ้าแจ่มฟ้า  

88. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา    
88..11  งบปงบประมาณระมาณจากจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  จำนวน จำนวน 8080,000 ,000 บาท (บาท (แปดแปดหมื่นบาทถ้วน)หมื่นบาทถ้วน)  

99. . ความสอดคล้องกับโครงการอื่นความสอดคล้องกับโครงการอื่นตามแผนกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังตามแผนกลยุทธ์ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
9.1 9.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  
9.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระ9.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแผยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้านกวิชาช่างไฟฟ้า  
9.3 โครงการ 9.3 โครงการ ee--ttrraaiinniinngg  สนับสนุนการสนับสนุนการสอนภาคปฏิบัติสอนภาคปฏิบัติ  
9.4 โครงการศูนย์9.4 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1แรงงานช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1  

1010. ผลที่คาดว่าได้รับ . ผลที่คาดว่าได้รับ   
1010..11  สื่อและนวัตกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการเผยแพร่งานวิจัยในระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ สื่อและนวัตกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการเผยแพร่งานวิจัยในระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ   

อาชีวศึกอาชีวศึกษา และวงวิชาการษา และวงวิชาการ  
1100..33  ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะตามมผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานรายวิชา และผ่านการทดสอบมาตรฐานาตรฐานรายวิชา และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝีมือแรงงาน   

สาขาสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 90 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 90 % % ของผู้เข้าทดสอบของผู้เข้าทดสอบ  

1111. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   
1111..11  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้ริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดควาวัดความสำมสำเร็จของโครงการ เร็จของโครงการ   
1111..22  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่ออสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  8866  

 

ปฏิทินการปฏิบัปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงานติราชการ/ดำเนินงาน  ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงินเงิน  

ปีงบประมาณประจำปีปีงบประมาณประจำปี  พ.ศ. พ.ศ. 22556666  

วิทยาลัวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยายสารพัดช่างสี่พระยา    จังหวัจังหวัดด  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  

        

ท่ีท่ี  
  

งาน/โครงการ/กิจกรรมงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย/รายการงบรายจ่าย/รายการ  
งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้  

แผนกาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีรใช้จ่ายงบประมาณ ปี  22556666  

ต.คต.ค  

6565  

พ.ยพ.ย  

6565  

ธ.ค.ธ.ค.  

6565  

ม.คม.ค  

6666  

ก.พ.ก.พ.  

6666  

มี.ค.มี.ค.  

6666  

เม.ย.เม.ย.  

6666  

พ.พ.ค.ค.  

6666  
  

มิ.ยมิ.ย  

6666  

ก.ค.ก.ค.  

6666  

สส.ค..ค.

6666  

ก.ยก.ย  

6666  
รวมรวมเป็นเงินเป็นเงิน  

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ  6,669,026,669,028.618.61                          6,669,026,669,028.618.61  

11..  งานตามภาระงานประจำงานตามภาระงานประจำ  4,083,391.324,083,391.32                          4,083,391.324,083,391.32  

1.11.1  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน  4,083,391.324,083,391.32                          4,083,391.324,083,391.32  

1.21.2  งบลงทุนงบลงทุน  --                          --  

22..  โครงการตามภาระงาโครงการตามภาระงานนสถานศึกษสถานศึกษาา  132,500.00132,500.00                          132,500.00132,500.00  

2.12.1  โครงการส่งเสโครงการส่งเสริมครูผู้สอนและริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

30,000.0030,000.00  

                        

30,000.0030,000.00  

2.22.2  โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

10,000.0010,000.00  
                        

10,000.0010,000.00  

2.32.3  โครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงพื้นปาพื้นปาเก้ แลเก้ และทาะทา
กาวกันน้ำเข้าอาคารห้อกาวกันน้ำเข้าอาคารห้องงธุรการธุรการ  

60,000.0060,000.00  
                        

60,000.0060,000.00  

2.42.4  โครงการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
MMuullttiiffuunnccttiioonn  แบบฉีแบบฉีดหมึดหมึกพร้อมกพร้อม
ตั้งถังหมึกพิมพ์  (ตั้งถังหมึกพิมพ์  ( iinnkk  TTaannkk  
PPrriinntteerr))  

5,500.005,500.00  

                        

5,500.005,500.00  

2.52.5  โครงการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโครงการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่องานบัญชี เพื่องานบัญชี EExxpprreessss  

35,000.0035,000.00  
                        

35,000.0035,000.00  

2.62.6  โครงการโครงการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
อาคาอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพัดช่างรสถานที่วิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยาสี่พระยา  

--  

                        

--  

2.72.7  โครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทักษะ
วิชาชีวิชาชีพช่างยนต์พช่างยนต์  

72,000.0072,000.00  
                        

72,000.0072,000.00  

2.82.8  โครงการแข่งขันทัโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพกษะวิชาชีพ
หลักหลักสูตรระยะสั้น ด้สูตรระยะสั้น ด้าานงานเสริมนงานเสริม
สวยสวยและความงามและความงาม  

25,000.0025,000.00  

                        

25,000.0025,000.00  

2.92.9  โครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิวิชาชีพระยะสั้น 160 ชั่ชาชีพระยะสั้น 160 ชั่วโมงวโมง  

--  
                        

--  

2.102.10  โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานโครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ระดับ 1อุตสาหกรรม ระดับ 1  

--  

                        

--  

2.112.11  โครงการเสริมสร้างเทคนิคการโครงการเสริมสร้างเทคนิคการ
เรีเรียนรู้ด้านศิลปะจากศิลปินยนรู้ด้านศิลปะจากศิลปิน  

19,400.0019,400.00  
                        

19,400.0019,400.00  

2.122.12  โครงการเปิดห้องแสดงผลงานและโครงการเปิดห้องแสดงผลงานและ
จัดแจัดแสดงนิทรรศการศลิปะสดงนิทรรศการศลิปะ
หมุนเวียนหมุนเวียน  

331,750.001,750.00  

                        

331,750.001,750.00  

2.132.13  โครงการปลูกจิตสำนึโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมกและส่งเสริม 50,000.0050,000.00  
                        50,000.0050,000.00  

หน่วยหน่วย::บาทบาท  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  8877  

 

ท่ีท่ี  
  

งาน/โครงการ/กิจกรรมงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย/รายการงบรายจ่าย/รายการ  
งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้  

แผนกาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีรใช้จ่ายงบประมาณ ปี  22556666  

ต.คต.ค  

6565  

พ.ยพ.ย  

6565  

ธ.ค.ธ.ค.  

6565  

ม.คม.ค  

6666  

ก.พ.ก.พ.  

6666  

มี.ค.มี.ค.  

6666  

เม.ย.เม.ย.  

6666  

พ.พ.ค.ค.  

6666  
  

มิ.ยมิ.ย  

6666  

ก.ค.ก.ค.  

6666  

สส.ค..ค.

6666  

ก.ยก.ย  

6666  
รวมรวมเป็นเงินเป็นเงิน  

ความรัความรักชาติ ศาสนากชาติ ศาสนา  แแลละะ
พพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณีระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย  

2.142.14  โครงการออกหโครงการออกหน่วยบริการสน่วยบริการสร้างร้าง
งาน สร้างอาชีพหลกัสูตรวิชาชีพงาน สร้างอาชีพหลกัสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น สู่ตลาดแรงงานอย่างมีระยะสั้น สู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพคุณภาพ  

8,000.008,000.00  

                        

8,000.008,000.00  

2.152.15  โครงการอาชีวะจิตอาสาเโครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื่อพัฒนา
สังคมสังคม  

2,52,5000.000.00  
                        

2,52,5000.000.00  

2.162.16  โครงกาโครงการระดมทรระดมทรัพยากรเพื่อการรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน  

--  
                        

--  

2.172.17  โครงการส่งเสริมความร่วมมือการโครงการส่งเสริมความร่วมมือการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานภประกอบการหน่วยงานภาครัฐและาครัฐและ
เอกชนเอกชน  

16,000.0016,000.00  

                        

16,000.0016,000.00  

2.182.18  โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ระหว่างเรียน แผนกวิชาคหกรรมระหว่างเรียน แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วศาสตร์ทั่วไปไป  

2,000.002,000.00  

                        

2,000.002,000.00  

2.192.19  โครงการศูนย์บ่มเพาะโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการช่างไฟฟ้า วิทยาลัยผู้ประกอบการช่างไฟฟ้า วิทยาลัย
สารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  

10,000.0010,000.00  

                        

10,000.0010,000.00  

2.202.20  โครงการวิจัยแลโครงการวิจัยและะพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรนวัตกรรมการสอนรายวิชาช่างรมการสอนรายวิชาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคารไฟฟ้าภายในอาคาร  

80,000.0080,000.00  

                        

80,000.0080,000.00  

3.3.  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.    
ตามงบประมาณตามงบประมาณ  

171,950.00171,950.00  
                        

171,950.00171,950.00  

4.4.  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สอศ./
สถาสถานศึกษานศึกษา))  

60,000.0060,000.00  
                        

60,000.0060,000.00  

  
  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  8888  

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคผนวกภาคผนวก  



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  8899  

 



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  9900  

 



  

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พ.ศ.2566    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  9911  

 

    



วิทยาลัยสารพัดชา่งส่ีพระยา

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

กระทรวงศกึษาธิการ




