แผนปฏิบัติราชการ
ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา
เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ภ ารกิ จ สำคั ญ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
วิทยาลั ยสารพั ดช่างสี่ พระยา จึงได้จัดทำแผนปฏิ บัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ในการดำเนินการจัดทำได้ผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วน เช่น คณะครู ผู้บริหารของสถานศึกษา ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพอันสูงสุดจากการใช้
งบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
จะเป็นแนวทางในการนำนโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท้ ายนี้ ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ าน ที่ ท ำให้ ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

สารบัญ

หน้า

เรื่อง/รายการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา คุณธรรมอัตลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูล/เป้าหมายจำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการดำเนินงาน งบประมาณ 2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (1)

หน้า
1
2
3
4
5
6
7

โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2)

28

โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (3)

30

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (4)

32

โครงการขอสนับสนุนเครื่องมือช่างไม้เพื่อฝึกทักษะช่างไม้ (5)

35

โครงการปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ (6)

37

ฝ่ายวิชาการ
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ (7)

40

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (8)

42

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ (9)

44

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม (10)

46

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ (11)

48

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (12)

50

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (13)

52

โครงการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน (14)

54

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ (15)

56

โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (16)
โครงการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ (17)

58

26

60

หน้า
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครูเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (18)
โครงการระบบการสอน E-Training แผนกวิชาไฟฟ้า (19)
โครงการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญทำเนียบสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (20)
โครงการเครือข่ายวิชาชีพครู (PLC) เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา (โครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุน PLC จากคุรุสภา) (21)
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ (22)

62
66
70
76

โครงการหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ (23)
โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ Career Training Center ประจำปี 2564 (24)
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียน (25)

79
83

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ (26)

92

โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน (27)

94

โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา (28)

96

โครงการอบรมวิชาชีพเบเกอรี่แก่ประชาชน (29)

98
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โครงการประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิทยาลัยฯ Excellent (30)
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกิจกาแฟ (31)
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (32)

102

โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย (33)

105
107

โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (34)

109

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน (35)

111

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (36)

113

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน (37)

117

โครงการจัดทำเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์แผนกวิชาไฟฟ้า (38)

121

โครงการทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แขนกลเพื่อคนพิการ” (39)
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม
และแผนใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
ภาคผนวก
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

124

ส่วนที่ 1
บทนำ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ปรัชญา
“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”
เอกลักษณ์
“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
Siphraya Polytechnic College

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 474/2 ถนนสี่พระยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์
โทรสาร

โทร. 02-2361245,02-2361312
โทร. 02-2332252

เว็บไซต์
เนื้อที่ของสถานศึกษา

www.spy.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า) เนื้อที่ 1,029 ตารางวา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
พระยา (สาขาเอี่ยมละออ) เนื้อที่ 380 ตารางวา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาบ่อนไก่)
เนื้อที่ 9,074 ตารางวา

แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
รหัสไปรษณีย์ 10500

มีอาคารเรี
อาคารเรียน รวมทั้งสิ้น 3 หลัง
1. อาคาร 1
จำนวน 1

มีห้องทั้งสิ้น
หลัง 40

80
ห้อง

ห้อง ได้แก่
พ.ศ. 2459

2. อาคาร 2
3. อาคาร 3
บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)

จำนวน 1
จำนวน 1
จำนวน จำนวน -

หลัง
หลัง

ห้อง
ห้อง

พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2526

จำนวน

หลัง

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2)
อาคารเอนกประสงค์

-

30
10

หลัง
หลัง

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

3

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ
ที่

รวม

ชื่อ – นามสกุล

19

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

คน
ตำแหน่ง
ครูผู้สอน

1. นางสาวรุ่งนภา

ปุณยานุเดช

ปริญญาเอก

2. นางสุกัญญา

แย้มยิ้ม

ปริญญาโท

3. นายนพดล

นภวรรณ

ปริญญาโท

4. นางสาวบุญนาค

ภัทรพงศ์มณี

ปริญญาโท

5. นางสาวยอแสง

โกวิททวี

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

6. นางสาวจรินทร์

เลี้ยงสุข

ปริญญาตรี

7. นายวชิระ

ไชยสิงห์

ปริญญาตรี

8. นายเลอพงษ์

สุวรรณนันท์

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
พิเศษ

9. นายชาลี

วงศ์สอนธรรม

ปริญญาตรี

ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
สอนวิชา
-

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

-วิชาพิมพ์ดีด –
คอมพิวเตอร์
-วิชางานประดิษฐ์ของ
ชำร่วยและของที่ระลึก
-วิชาช่างจักรยานยนต์

-ทำหน้าที่ รองฝ่ายวิชาการ
-หัวหน้างานบุคลากร
-หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ

-วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคาร
-วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ
-วิชาการวาดเขียน
เบื้องต้น
-วิชาวาดภาพด้วย

-หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้
างไฟฟ้า

-ทำหน้าที่ รองฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนฯ
-หัวหน้างานพัสดุ
-วิชาเสื้อเบื้องต้น
-ทำหน้าที่ รองฝ่ายแผนงานและ
-วิชาเสื้อสมัยนิยม 1 ความร่วมมือ
-วิชากระโปรงสมัย
-หัวหน้างานวางแผนและ
นิยม
งบประมาณ
-วิชาชุดติดกัน
-หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
-วิชาโปรแกรม
-ทำหน้าที่ รองฝ่ายบริหาร
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทรัพยากร
จัดพิมพ์เอกสาร
-หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-วิชาโปรแกรม
-หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ออกแบบงานนำเสนอ
-วิชาหัตถกรรมงาน
-หัวหน้าแผนกวิชา
เชือก
คหกรรมศาสตร์
-วิชางานประดิษฐ์จาก
คริสตัล ลูกปัด และหิน
-วิชาช่างพื้นฐาน
-หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
-หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

-หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน
-หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

ตำแหน่ง
ครูผู้สอน

10. นายชัยวัสส์

วรพงศธร

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

11. นายบุญช่วย

บัวคลี่

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

12. นายสมบัติ

พันเลิศจำนรรจ์

ปริญญาตรี

13. นายกฤษดา

โฉมศรี

ปริญญาโท

14. นายอุกฤษฏ์

วัชระพิริยะกุล

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

15. นางสาวเพ็ญพร

เสรีกลุ

ปริญญาโท

ครู

16. นางสาวทิพวรรณ

ทนุ

ปริญญาโท

ครู

17. นางสาวรภัทภร

ภาชนะภคณัฐ

ปริญญาโท

ครู

18. นางสาววัลลี

ตรีวุฒิ

ปริญญาโท

ครู

19. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา

ปริญญาตรี

ครู

สอนวิชา
เทคนิคสีน้ำ
-วิชาช่างประกอบโครง
อะลูมิมเิ นียม1,2,3
-วิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3
-วิชาช่างจักรยานยนต์
-วิชาช่างจักรยานยนต์
ระบบหัวฉีด
-วิชาการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปด้านกราฟิก
-วิชาช่างเครื่องล่าง
รถยนต์
-วิชางานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
-วิชางานซ่อมและบำรุง
เครื่องปรับอากาศ
-วิชาแต่งหน้าพื้นฐาน
-วิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษ
-วิชาเกล้าผม-ถักเปีย
-วิชาอาหารยุโรป
-วิชาขนมอบยอดนิยม
-วิชาการแต่งหน้าเค้ก
ขั้นพื้นฐาน
-วิชาอาหารไทย
-วิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าสำหรับธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว
-วิชาการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
-วิชาการบัญชีธุรกิจ
บริการ
-วิชาการเขียนภาพ
ไทย
-วิชาคุกกี้และเค้ก
-วิชาพาย พัฟเพสตรี้
ขนมเปี๊ยะและขนมอบ
ทั่วไป
-วิชาอาหารว่างยอด
นิยม

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
-หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม
-หัวหน้าสาขาบ่อนไก่
-หัวหน้างานอาคารสถานที
-หัวหน้างานทวิภาคี
-หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
-หัวหน้างานปกครอง
-หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
-หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำ
ความเย็น
-หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
-หัวหน้างานกิจกรรมฯ
-หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และประกอบธุรกิจ
-หัวหน้างานความร่วมมือ
-หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
-หัวหน้างานบัญชี
-หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
-หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

-หัวหน้างานการเงิน
-หัวหน้างานแนะแนวฯ
-หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
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ที่

วุฒิการศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

(ป.เอก/โท/ตรี)

ลูกจ้างประจำ
ที่

รวม

7

ตำแหน่ง
ครูผู้สอน

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

ชื่อ – นามสกุล

1.
2.

นายสานนท์
นายรังสรรค์

มะนาวหวาน
แจ่มกระจ่าง

ม.6
ปริญญาโท

3.
4.
5.
6.
7.

นายมงคล
นายสมพร
นางอารญา
นายสนิท
นายมานพ

โมกขะศักดิ์
บุษปัน
จุฬะติตะ
บริบูรณ์
บุญชู

ป.4
ป.4
ปริญญาตรี
ป.4
ป.4

พนักงานราชการ
ที่

รวม

ชื่อ – นามสกุล

1.

นางเอกกาญจน์

พรหมเกิด

2.

นางสาวจุฑามาศ

เรืองทอง

ลูกจ้างชั่วคราว
ที่

รวม

ชื่อ – นามสกุล

2

สอนวิชา
-วิชาอาหารจานเดียว
-วิชาขามอบนอดนิยม
-วิชาขนมไทย
-วิชาอาหารไทย

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
วิชาตัดผมชาย
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
วิชาช่างไม้เพื่องาน
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา
ตกแต่ง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานบริการ บ 2
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

คน

(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ปริญญาตรี -วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป
หัวหน้างานทะเบียน
ในด้านกราฟิก
-วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป
ในงานสำนักงาน
ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

13

คน

(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป
วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ปเอก./โท/ตรี)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ปริญญาโท -วิชาหัตถกรรมเครื่องหนัง
-

1.

นายประสาร

ถนนทิพย์

2.
3.

นางสุภาณี
นายโสภณ

เฉลยวาเรศ
กิจสุขกาย

ปริญญาตรี
ปวท.

-วิชาเสริมสวย
-

4.
5.
6.

นายธีระชัย
นางสาวแววดาว
นางสาวชลลดา

แซ่ลิ้ม
ยาประกัลป์
ตระกูลตั้งจิตร

ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

วิชาศิลปะ (แกนมัธยม)
-

-วิชางานหนังตอกลาย

-เจ้าหน้
าหน้างานงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

วุฒิการศึกษา
(ปเอก./โท/ตรี)

สอนวิชา

7.
8.

นางสาวอรัญ
นางสาวศตพร

หิตะผล
คงประดิษฐ

ปริญญาตรี
ปวส.

-

9.

นางสาวเบญจมาศ สุวรรณแสง

ปริญญาตรี

-

10.
11.
12.
13.

นายณัฐชัย
นางจุไรรัตน์
นายประดิษฐ์
นางเรียม

ปริญญาตรี
ม.3
ป.4
ป.4

-

คิดใจเดียว
โมกขะศักดิ์
รักสุภาพ
พุ่มเรือง

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมือ
-เจ้าหน้าที่งานบัญชี
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
-เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไป
-เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-นักการ-ภารโรง
-นักการ-ภารโรง
-นักการ-ภารโรง
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เป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2564
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างจักรยานยนต์
ช่างเครื่องล่างรถยนต์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ช่างประกอบโครงอะลู
างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3
ช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 1
ช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 2
ช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 3
สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
กงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

รุ่นที่ 197

รุ่นที่ 198

รุ่นที่ 199

รุ่นที่ 200

30
15

30
15

30
15

30
15

120
60

15

15

15

15

60

15
15

15
15

15
15

15
15

60
60

30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30

120
120
120
120

30

30

30

30

120

30

30

30

30

120

30
30

30
30

30
30

30
30

120
120

40
40

40
40

40
40

40
40

160
160

20

20

20

20

80

(PHOTOSHOP)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร(Microsoft Word)

รวม : คน
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร(Microsoft PowerPoint)
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

รวม : คน

รุ่นที่ 197

รุ่นที่ 198

รุ่นที่ 199

รุ่นที่ 200

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

40
40

40
40

40
40

40
40

160
160

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

80
80
80

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

200
200
200

50
20
20
20

50
20
20
20

50
20
20
20

50
20
20
20

200
80
80
80

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

80
80
80
80

40
40
40
40

40
40
40
40

40
40
40
40

40
40
40
40

160
160
160
160

(PHOTOSHOP)

พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ
สาขาวิชาบัญชี
การบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว

การบัญชีธุรกิจบริการ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
การวาดเขียนเบื้องต้น
การวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำ
การเขียนภาพไทย
สาขาวิชาหัตถกรรม
ช่างไม้เพื่อการตกแต่
อการตกแต่ง
หัตถกรรมงานเชือก
งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เสื้อเบื้องต้น
เสื้อสมั
อสมัยนิยม 1
กระโปรงสมัยนิยม
ชุดติดกัน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ขนมอบ 1
อาหารยุโรป
ขนมอบยอดนิยม
งานแปรรูปอาหาร
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ขนมไทย
พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป
คุกกี้และเค้ก
การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน
อาหารไทย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
แต่งหน้าขั้นพื้นฐานและโอกาสพิเศษ
เกล้าผม – ถักเปี
กเปีย
ตัดผมชายระดับ 1
ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
รวม
หลักสูตรแกนมัธยม
- วิชาวาดภาพระบายสี
- วิชางานเสริมสวย
- วิชาไฟฟ้าเบื้องต้น
- วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ
- วิชางานตัดผมชาย
- วิชาช่างคอมพิวเตอร์
- วิชาศิลปะ
รวม
หลักสูตรพรีเมียม
- ซอยผม – ดัดผม
- ยืดผม
- สระผม - เซทผม
- สระผม - เซทผมฟรีสไตล์
- เปลี่ยนสีผม
- ซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์
- งานพยากรณ์ด้วยตัวเลข 7 ตัว ขั้นพื้นฐาน
- งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือ
- หัตถกรรมเครื่องหนัง
- งานหนังตอกลาย

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

รวม : คน

รุ่นที่ 197

รุ่นที่ 198

รุ่นที่ 199

รุ่นที่ 200

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

160
160
160
160
160

30
30
30
30
1,430

30
30
30
30
1,430

30
30
30
30
1,430

30
30
30
30
1,430

120
120
120
120
5,720

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
40
40
280

160
160
160
160
160
160
160
1,120

20
20
20
20
20
20
20
20
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20
50
50

80
80
80
80
80
80
80
80
200
200
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

รวม : คน

รุ่นที่ 197

รุ่นที่ 198

รุ่นที่ 199

รุ่นที่ 200

20
280

20
280

20
280

20
280

80
1,120

400
400
800

400
400
800

400
400
800

400
400
800

1,600
1,600
3,200

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)
รวม
โครงการพิเศษอื่น ๆ
- บริการวิชาชีพ
- บริการวิชาการ
รวม

สรุปจำนวนนักเรียน/นั
ยน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรแกนมัธยม
หลักสูตรพรีเมียม
โครงการพิเศษอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

5,720
1,120
1,120
3,200
11,250

คน
คน
คน
คน
คน
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างสี
างสี่พระยา
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจำ
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
- เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้าง
ชั่วคราว
งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- โครงการต่าง ๆ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- สิ่งประดิ
งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
งบรายจ่ายอื่น
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียน
-โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน

33,869,951.32
3,730,689.71
2,730,689.71
1,000,000.00
30,139,261.61
14,595,061.61
5,072,000.00
9,128,000.00
1,344,200.00
33,869,951.32
16,452,301.61
12,061,081.61
2,533,980.00
561,600.00
1,008,840.00
286,800.00
7,507,049.71
1,553,860.00
442,634.48
1,750,000.00
1,686,816.00
638,920.00
9,128,000.00
3,128,000.00
6,000,000.00
-

782,600.00
117,600.00
500,000.00
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
50,000.00
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
75,000.00
- โครงการขยายและยกระดับ
20,000.00
อาชีวศึกษาทวิภาคี
- โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
20,000.00
ปัญหายาเสพติด
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เงินอื่น ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- งบดำเนินการ
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ

ระยะสั้น

29,356,661.61
29,356,661.61
15,156,661.61
10,676,380.00
914,301.61
470,400.00
2,533,980.00
561,600.00
5,072,000.00
1,553,860.00
72,000.00
480,000.00
1,000,000.00

วิจัจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

-

-

-

-

รวม

29,356,661.61
29,356,661.61
15,156,661.61
10,676,380.00
914,301.61
470,400.00
2,533,980.00
561,600.00
5,072,000.00
1,553,860.00
72,000.00
480,000.00
1,000,000.00

แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6.โครงการ
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน
117,600.00
117,600.00
-

-

500,000.00
500,000.00
-

-

50,000.00
50,000.00
-

-

75,000.00
75,000.00
-

-

20,000.00
20,000.00
-

-

20,000.00
20,000.00
-

-

รวมทั้งสิ้น

782,600.00
782,600.00
-

-

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

3,730,689.71
3,730,689.71
1,295,640.00
-

33,869,951.32
33,869,951.32
16,452,301.61
10,676,380.00
914,301.61
470,400.00
-

286,800.00
1,008,840.00
1,000,230.48
-

2,533,980.00
1,089,703.52
209,400.00
1,008,840.00
6,072,230.48
1,553,860.00
72,000.00
480,000.00
1,000,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชี
อาชีวศึกษา
กษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น
ค่าตอบแทนอื
ตอบแทนอื่น ๆ
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ำ)
ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ราชการ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้
ไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา(ปรั
ษา(ปรับปรุงร้อยละ)
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ระยะสั้น

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

1,860.00
246,150.00
150,000.00

1,860.00
246,150.00
150,000.00

196,484.48

50,000.00

1,860.00
442,634.48
200,000.00

20,000.00
50,000.00
21,200.48
55,284.00
500,000.00
500,000.00
-

40,000.00
100,000.00
39,350.48
63,284.00
1,750,000.00
100,000.00
90,000.00
10,000.00
1,500,000.00
-

20,000.00
50,000.00
18,150.00
8,000.00
1,250,000.00
100,
100,000.00
90,000.00
10,000.00
1,000.000.00
50,000.00
-

-

-

-

-

20,000.00
50,000.00
18,150.00
8,000.00
1,250,000.00
100,
100,000.00
90,000.00
10,000.00
1,000.000.00
50,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื
อาชีวศึกษา
างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้
ใช้จา่ ย/รายจ่
ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
าง
วัสดุอือ่นื
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์
ค่าอินเตอร์เน็ต
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
- ชุดผลิตสื่อออนไลน์
สำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
- โครงการพั
โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center)
3.2 สิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงห้อง ปฏิบัตกิ ารแผนก
อาหารและโภชนาการพร้อม
ครุภัณฑ์ 1 รายการ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ระยะสั้น

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

1,500,000.00
20,000.00
100,000.00
1,345,184.00
4,000.00
30,816.00
9,128,000.00
448,
,
5
0
0
.
0
0
448

1,500,000.00
20,000.00
100,000.00
1,345,184.00
4,000.00
30,816.00
9,128,000.00
448,500.00

186,816.00
2,000.00
30,000.00
154,816.00
-

1,686,816.00
22,000.00
130,000.00
1,500,000.00
4,000.00
30,816.00
9,128,000.00
448,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,679,500.00

2,679,500.00

-

2,679,500.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
ร
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
3.โครงกา
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์
- อุดหนุนโครงการวิจยั และ
พัฒนา
- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียน
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
การ
วิชาชีพพาณิชยกรรม
ยกรรม

ระยะสั้น

-

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคื
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติ
อคืนครูให้ คุณภาพ
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลั
ทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอื่น
โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
โครงการพั
โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (F
(Fix it center)
โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ
ระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า
โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติ
หายาเสพติด
- โครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ระยะสั้น

-

-

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

-

รวม

-

-

-

-

117,600.00
117,600.00

500,000.00

50,000.00

75,000.00

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

782,600.00
117,600.00

50,000.00

50,000.00

75,000.00

75,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-

-

20,000.00

685,490.00
270,000.00

-

500,000.00

75,000.00

-

782,600.00
117,600.00
500,000.00

50,000.00

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

500,000.00

685,490.00
270,000.00

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น

147,425.00
32,030.00
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน
มชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการพัฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค
ปโภค
พื้นฐาน
โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยา
โครงการขอสนับสนุนเครื่องมือ
ช่างไม้เพื
เพื่อฝึกทักษะช่างไม้
โครงการปรับปรุงห้องเรียน
หลักสูตรวิชาระบบควบคุม
อัตโนมัติ
ฝ่ายวิชาการ
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ทักษะวิชาชีพ
โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ระยะสั้น

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

100,
100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

-

-

70,000.00

70,000.00

277,
277,900.00
50,000.00

-

-

277,
277,900.00
50,000.00

32,030.00

32,030.00
70,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

262,900.00
50,000.00

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
อม
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการส่
โครงการส่งเสริ
งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ
โครงการส่งเสริมการปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรี
การเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการจัดทำ
แผนการจัดการเรี
การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน
โครงการจัดระบบการนิเทศการ
เรียนการสอน
โครงการพัฒนาแหล่
นาแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ
โครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิ
กษาระบบทวิภาคี

ระยะสั้น

55,000.00

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,000.00

55,000.00

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6.โครงการ
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครู
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นครูให้ คุณภาพ
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการจัดอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศ
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด
ครูพิเศษ ครู๓มิปัญญาท้องถิ่น
ครูเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการแผนกวิ
สถานประกอบการแผนกวิชาผ้า
และเครื่องแต่งกาย
โครงการระบบการสอน
E-Training แผนกวิชาไฟฟ้า
โครงการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
ทำเนียบสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โครงการเครือข่ายวิชาชีพ PLC
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
อาชีวศึกษา
กษา
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและ
โภชนาการ

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
นรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

100,000.00

100,000.00

100,000.00

14,400.00

14,400.00

14,400.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

40,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โคร
ครงการ
งการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
.โ
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี
การศึกษา 2564
โครงการขางขั
โครงการขางขันทักษะวิชาชีพ
ช่างจักรยานยนต์ หลักสูตรปวช.
ปีการศึกษา 2564
โครงการหลั
โครงการหลักสูตรระยะสั้นและ
หลักสู
กสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดร
ลิกส
โครงการศูย์ยฝ์ ึกอบรมวิชาชีพ
Career Training Center
ประจำปี 2564
2564
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
โครงการดู
โครงการดูแลและแนะแนว
ลและแนะแนว
ผู้เรียน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณ
ลักษณ์อันพึงประสงค์
โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

ระยะสั้น

สิงประดิ
่ งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

3,500.00

3,500.00

3,500.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

103,450.00

-

-

103,450.00

-

-

-

-

-

-

-

128,450.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการบริการชุมชนและจิต
อาสา
โครงการอบรมวิ
โครงการอบรมวิชาชีพเบเกอรี่
แก่ประชาชน
โครงการประชุมหารือวางแผน
ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
วิทยาลัยฯ Excellent
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการส่งเสริ
งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ
ระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ธุรกิจกาแฟ
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
ยนให้มี
สมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ มีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรื
หรืองานวิจัย
โครงการพัฒนาการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรี
การเรียนการสอน

ระยะสั้น

สิงประดิ
่ งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

50,000.00

รวม

รวมทั
รวมทั้งสิ
งสิ้น

50,000.00

3,450.00

20,000.00

25,000.00

3,450.00

-

-

34,140.00
-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

50,000.00

-

34,140.00

เงินรายได้
บกศ.

25,000.00
3,450.00

-

-

-

-

-

-

90,395.00
59,900.00

124,535.00
59,900.00

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ
าร (ปี 2564
2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ จ้างครู
ขยายและ
รณรงค์
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
วิชาชีพผู้
ยกระดั
ป้องกันและ
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิ
พอิสระ ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา แก้ไขปัญหา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ในกลุ่ม
ทวิภาคี
ยาเสพติด
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
ผู้เรียน
ยน
สร้างเพื่อ
อาชีวศึกษา
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้น
โครงการเครือข่ายความร่
ยความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
โครงการจัดทำเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์แผนก
วิชาไฟฟ้
าไฟฟ้า
โครงการทัศนศึกษาดูงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
“หุ่นยนต์แขนกลเพื่อคนพิการ”
โครงการน้ำดื่มตรา วช.สี่พระยา
ประจำปีงบประมาณ 2564
- สำรองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ระยะสั้น

10,
10,000.00

วิจัจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
นรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

10,000.00

10,000.00

-

-

-

-

4,140.00

4,140.00

4,140.00

-

-

30,495.00

30,495.00

1,434,819.23

1,434,819.23
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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 1
โครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารและสถานที่
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
งบประมาณ สอศ.)
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึ
วศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย สารพัดช่างสี
างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย สารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถ
ณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภาย ใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดี
ดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอ นในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามควา มต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การพั
การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่
ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการทำ 5 ส เพื่อให้ส ถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมใน
การจั ด ก ารเรี ย นการสอน รวมไปถึ งระบบสาธา รณู ป โภคพร้ อ มบริ ก ารอย่ างเพี ย งพอถู ก สุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ ให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึกษากำหนดในเรื่องของ
องของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึ
นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.2 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอ น รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค
พร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำ
ปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีบ รรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนก ารสอน รวมไปถึงระบบสาธารณู ปโภคพร้ อม
อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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โครงการที่ 2
โครงการ

ส่งเสริมครู
มครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุ
กการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสั งกั
งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา
กษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๕ ด้าน ๒๑ ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนิ นงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ ปีปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจะก่อให้ เกิดคุ ณ ภาพในสถา นศึกษาและได้รับ การพั ฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่ อง เกิดผลดีกับ ผู้เรีย นและผู้ สำเร็
สำเร็จ การศึกษา สามารถดำเ นินการสอนในรายวิช าชีพ ระยะสั้นตามความ
ต้องการของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุ
นคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ
ทธิผล
ในการนี้การพั
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทำให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกด้านทั้งด้านครูผูผ้สู อน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู
ฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน รวมไป
ถึงการพัฒนาในรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะฉะนั้นจึงได้จัจดั ทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่
อส่งเสริมส่งเสริมครูผูผ้สู อนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิ
ฒนาวิชาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ
สอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
มาณ
6.1.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รัรบั พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชี
ชาชีพ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขันตอนดำเนิ
้ นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้
าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพั
บพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
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โครงการที่ 3
โครงการ
บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อบุคล/หน่
คล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้
อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อย่อยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4. สภาพปัจจุบับนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยส ารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทา งการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภาย
ณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในราย วิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของ
ผู้เรีเรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ
ดประสิทธิผล
ในการนี้ การบริ
ก ารบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษาแบ บมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านบริห ารทัพยากร ด้านแผนงานแล ะความร่วมมือ ด้านวิช าการ และด้า นพัฒ นา
กิจ การนั กเรีย นนั ก ศึ กษา
กษา เป็ น การพั ฒ นาคุณ ภาพก ารจัดการ เรียนการ สอนให้ มีคุณ ภาพและมีป ระสิ ทธิผ ลให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติติ
5.2 เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาใน 4 ฝ่าย 26 งานตามโครงสร้างการบริหารงานใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนิ
ปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
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โครงการที่ 4
โครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่
ดช่างสี่พระยา
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดำเนินโครงการ
2. ลักษณะโครงกร

นางสาวยอแสง โกวิททวี
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
4. หลักการและเหตุผล
ภาพลักษณ์ (Brand Image) คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจผู้ใช้บริการ
จากการที่ ได้
ได้มีป ระสบการณ์ เกี
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริกา ร เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร นโยบาย
กิจกรรมและบุคลิกภาพขององค์
กภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการ สื่อสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ
ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้
จะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึง
องค์กร และบริการแก่ผู้ใช้
ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่า งเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์
วางแผนออกแบบอย่างดี
“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา”เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สัสงั กัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่
ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๑๕-๑๕๐ ชัวโม
่ วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำ
ความรู้ความชำนาญที่ได้
ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิ
พอิสระส่วนตัวหรือ
นำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติ
มเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิตประจำวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : 2533) โดยการ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถินและชุ
่ นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ
ยฯ ทำให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้
เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรื
ชาหรือสาขางานที่สนใจ
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จากเห ตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะจั ด ท ำโครงการพั ฒ น าการประชาสั ม พั นธ์ วิ ท ยาลั ย
สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา เพื่ อ ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ ท ราบถึ ง ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ยฯ ส ามาร ถเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ในรายวิ ช าหรื อ สาขางานที่ ต นเองสนใจ และนำความรู้ ค วามชำนาญที่ ไ ด้ รั บ นั้ นไ ปประกอบอาชี พ ทั้ ง ใน
สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรื
วหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสาร
ยสารพัดช่างสี
างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
5.2 เพือเ
่ อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5.3 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่
กอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- มีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลั
ทยาลัยฯ
ยฯ
- ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3,000 คน/ภาคเรียน
ยน ได้รับทราบทราบข้
บทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ จากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เชิงคุณภาพ
- เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดใี ห้วิวทิ ยาลัยฯ
- เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับทราบข้
บทราบข้อมู
อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์
7. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
นงาน
ขออนุมัติโครงการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
นผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
ค่าวัสดุ 40,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วิ ท ยาลั ย ฯ มี สื่ อ เพื่ อ การประ ชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ที่ดีและสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้
ยนได้
10. การติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 30 คน
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 5
โครงการ ขอสนับสนุนเครื่องมือช่างไม้
างไม้เพื่อฝึกทักษะช่างไม้
1.หน่วยงาน/สถานศึกษาทีรั่ รบั ผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
พระยา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณสอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้
อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ผล
งานไม้ เป็ น งานช่ า งที่ ใ ช้ ฝี มื อ และความคิ ด สร้ า ง สรรค์ ต้ อ งมี ค วามอดทน ขยั น และต้ อ ง มี ค ว าม
รับผิ
บผิดชอบสูง ช่างไม้สามารถนำทรั
สามารถนำทรัพยากรธ รรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น
โต๊ะเก้
ะเก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน รวมถึงงานตกแต่
งงานตกแต่งภายในภายนอก และจะต้องมีทัทกั ษะใน
การช่าง จึงจะสามารถทำงานไม้ได้อย่างเรียบร้อย สวยงาม
ดังนั้นเครื่องมือช่างไม้จึงเป็
งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆให้มีความสวยงาม มีความเหมาะ สม
กั บ งานที่ จ ะผลิ ต นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจะสามารถพั ฒ นาฝึ ก ฝนทั ก ษะฝี มื อ ช่ างไม้ เพื่ อ การตกแต่ ง ให้ เป็
เป็น ที่ รู้ จั ก
แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนประชาชนผู้สนใจเข้ารั
ารับการอบรมในสถานศึกษามากขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อใช้ในการฝึกฝนทักษะการใช้เครืองมื
่ องมืองานช่างไม้
2.เพือให้
่ อให้นักเรียนนักศึกพัฒนาการใช้เครื่องมือสมัยใหม่
3.เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้สวยงาม
4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารั
ารับการอบรมจำนวน 300 คน ต่อปีการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชี
ไปประกอบอาชีพได้ และมี จำนวนนักเรียนเข้ามาเรียนใน
ยนใน
หลักสูตรของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
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7. กิจกรรมและหรื
จกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขันตอ
้ นตอนการดำเนินงาน

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563
ก.ค. ส.ค..
กย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

1. บันทึกข้อความขอสนับสนุน
เครื่องมือช่าง
2.เสนอโครงการ
2. ดำเนินงานตามโครงการ
3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาทั้งสิ้น 32,030 (สามหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) ได้แก่
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

เครื่องเลื่อยสายพาน
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวตเตอร์140 แอมป์
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน
ชุดเจาะเดือยเหลี่ยม
สว่านกระแทก
ปั๊มลมชนิดเสียงเงียบ 50 ลิตร
ปืนลมยิงคอนกรีตและไม้ขาเดี่ยว
ปืนยิงตะปู ขาคู่
เครื่องเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว
เครื่องเร้าเตอร์เซาะร่องไม้เพราะชุดดอก

จำนวน 1 เครื่อง ราคา
จำนวน 1 เครื่อง ราคา
จำนวน 1 เครื่อง ราคา
จำนวน 1 ชุด ราคา
จำนวน 1 เครื่อง ราคา
จำนวน 1 เครื่อง ราคา
จำนวน 1 ตัว ราคา
จำนวน 1 ตัว ราคา
จำนวน 1 เครื่อง ราคา
จำนวน 1 เครื่อง ราคา

5,700
5,500
1,950
2,000
3,000
5,300
1,300
900
4,180
2,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 นักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานตามชนิดของไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.2 นักศึกษาผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
14.3 นักศึกษามีความชำนาญในการเครื่องมือช่างผลิตงานสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
14.4 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสู
กสูตรของวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล
นผล
10.1 แบบสอบถาม/ความพึงพอใจ
10.2 นิเทศการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือแผนกวิชาหัตถกรรมสาขาช่างไม้
างไม้เพื่อการตกแต่ง
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โครงการที่ 6
โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
1.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2. ลักษณะโครงการ □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณของวิทยาลัย จำนวน 80,000 บาท)
3. ความสอดคล้องกั
องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศ
ทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา(1)
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการ
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3.2 การขับเคลื่อนนโยบา
อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุ ทธศาสตร์
ทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู
กษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตาม
วัตถุ
ตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จัดหาสื่อ/หนั
อ/หนังสือ
วัส ดุ ฝึ ก อุป กรณ์ การเรีย นการสอน ที่ทั น สมัย และเพี ยงพอ ยกระดับ ความสามารถของผู้ เรียนเพื่ อให้ ผู้ ส ำเร็จ
อาชีวศึกษา มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุ
กการและเหตุผล
สภาพห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศของห้องเรียนระบบควบคุมอัตโนมัติ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี
างสี่พระยา มีความทรุดโทรม ไม่สวยงาม ขาดความเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากใช้งานมาหลายสิบปี
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องปรับปรุง ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ร ะบบ LAN ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และ
ระบบเครื่องปรับอากาศของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังให้มีความเหมาะสม สวยงาม บรรยากาศน่าเรียนรู้ และการ
เปิดทางเข้าออกภายนอกอาคาร สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาตรวจซ่อมบริการเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ริ มระเบี
มระเบียง
อาคารได้อย่างสะดวกปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ปรั บ ป รุ งห้ อ งเรี ย น ระบบไฟฟ้ า ระบบ เครื่อ งปรับ อากาศ และ ระบบ LAN และอิ นเต อร์เน็ ต
ความเร็วสูงไร้สาย จำนวน 1 ห้อง
5.2 จัดทำประตูเพื่อการบริการและตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทาสีภายใน จำนวน 1 ห้อง
6.1.2 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ
6.1.3 กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 2 กระดาน
6.1.4 ผ้าม่านจำนวน 2 ด้าน
6.1.5 ประตูเพือ่ การบริการและตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมสวยงานกับการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมหรือขันตอนการดำเนิ
้ นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการต่อสถานศึกษา
7.2 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการหาวิ
นการหาวิศวกรออกแบบ และจัดทำรูปแบบรายการ
7.3 ดำเนินการจัดซื
ดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
7.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ
หมายเหตุ : สถานที่ดำเนินโครงการ แผนกช่างไฟฟ้
างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่
ดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
นโครงการ
8.1 จากเงินงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงินทั้งสิ
งสิ้น 80,000
บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ห้องเรียนที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 จากรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง
วโมง และหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพ
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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายวิชาการ
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โครงการที่ 7
โครงการ ส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะวิชาชีพ
1. ชื่อบุคล/หน่
คล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ
เศษ (ไม่ใช้
ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็
สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ผล
วิทยาลัยสารพั
ยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยส ารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถ
ณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านป ระกันคุณภาพภ ายใน
ของสถานศึกษา
กษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดี
ตามค วามต้องการ
ดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการส อนในรายวิชาชีพระยะสั้น
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
ณภาพภายนอกได้อย่
อย่างมีประสิทธิ
ทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ
วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละ รายวิชาชีพระยะสั้น และผู้เรียนได้ นำทั
นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมสามาร ถนำมาเป็น
แนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรีเรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ หารายได้เสริม
ในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชี
ชาชีพระยะสั้น
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชีวั้ วดั ความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนผู้เรียนการออกหน่วยบริการวิชาชีพ จำนวน 30 คน
6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึ
จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น
6.2.2 ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขันตอนดำเนิ
้ นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลทีคาดว่
่ คาดว่าจะได้รับ
9.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น
9.2.2 ผู้เรียนได้
ยนได้มทัี ทกั ษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียน ด้านทั
านทักษะวิชาชีพ
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โครงการที่ 8
โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื
อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู
สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุ
จจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา
พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา
พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในขอ งสถานศึกษาเป็นแนว ทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
กษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรีเรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชี พระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรีเรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในส่ ว นของการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เป็ น เรื่อ งสำคั ญ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการทำให้ ผู้ เรีย นสำเร็ จ
การศึกษาตามหลั กสู ตรตามที่เรียนในแต่ละราย วิชาชีพระยะสั้ นกำหนด ซึ่งผู้ เรียนจะสำเร็จก ารศึกษา ตามที่
ฝึกอบรมต้
กอบรมต้องมีสมรรถนะในรายวิชาที่กำหนด ดังนั้น การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงมีความจำเป็น เพร าะฉะนั้น
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนผู้เรียนหลั
ยนหลักสูตรวิชาชี
ชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาทุกคน
6.1.2 ร้อยล ะจำนว นผู้ เรีย นหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ นผ่ านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษา
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6.2 เชิงคุณภาพ
- จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่า นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 เป อร์เซ็นต์ของ
ของ
ผู้สำเร็จการศึ
จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่
พยากรและแห่งที่มากา
มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ
บาท ได้แก่
งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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โครงการที่ 9
โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่
ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบป
งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อย่อยที่ 2.1.1 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสา รพัดช่างสี่ พระยา
พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพั ดช่
ดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใ น
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกักบั ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนใ นรายวิชาชีพระยะสั้น
ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ
วนหนึ่งของ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งหลั
งหลักสู
กสูตรต้องมีความสอดคล้อง
กับ ความต้องการในสถานการณ์ ปัจ จุบั น และเป็นการให้ผู้ เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไป
ประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสู
กสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชีวั้ วดั ความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่เปิดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
6.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตังคำสั
้ งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็
างเป็นระบบ
9.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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โครงการที่ 10
โครงการ
ส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิ
อกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิ
ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ยนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรี
ดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อย่อยที่ 2.1.2 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา
พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงา นคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสา รพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน ศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านป ระกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
กษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดี
ดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน
ยน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิ
ทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องสำคั
องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรต้องมี ความสอดคล้อง
กับ ความต้องการในสถานการณ์ ปัจ จุบั น และเป็นกา รให้ผู้ เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติ งานได้
งานได้จริงสามารถไป
ประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็
ดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาร้อยละ 65 ของรายวิชาที่เปิ
เปิดสอน
6.1.2 รายวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมจำนวน 3 รายวิชา
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 รายวิชาได้
ชาได้รัรบั การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
6.2.2 รายวิชาเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขันตอนดำเนิ
้ นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลทีคาดว่
่ คาดว่าจะได้รับ
9.1 รายวิชาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
9.2 รายวิชาเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมการปรับปรุ
บปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ
ชาเพิ่มเติม
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โครงการที่ 11
โครงการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสู
กสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอ
ยนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สูส่กู ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพั
ยสารพัดช่
ดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมกา รการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย สารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภ ายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึ
การศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึ
ณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามา รถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามคว ามต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่
อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิ
ดประสิทธิผล
ในการนี้คุคณ
ุ ภาพการจัดการเรี
ดการเรียน การสอนและส่งเสริมการเรี ยนรู
ยนรู้เป็
เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งหลักสูตร ต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบ
อาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้
งได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจั
ณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้
ดสอนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริ
งเสริมการ
เรียนรู้
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภ
ณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
6.2.2 คุณ ภาพการจั ดการเรียนการสอนและส่งเสริมก ารเรียนรู้เป็นไปตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริ
งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจั
ณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
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โครงการที่ 12
โครงการ
ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึ
วศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู
ยนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู
นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครู
อยละของครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการแล
กการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ได้จัจดทำ
ัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนิ นงานด้านประ
านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึ
จการศึกษา สามารถดำเนินการสอ นในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุ
นคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีเรียนเป็นสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพั ฒ นาการจั ด กา รเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รในแต่ ล ะรายวิช าชี พ ระยะสั้ น ซึ่ งหลั ก สู ต รต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องกั
องกับ ความต้อ งการในสถานการณ์ ปัจจุบัน และเป็ นการให้ ผู้ เรียนเรียน แล้ วสามารถปฏิบัติงานได้จริง
สามารถไปประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุ
ตถุประสงค์
ประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
มาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู
นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนา
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสู
กสูตรและสมรรถนะ
รายวิชา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะก
มคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุคณุ ภาพการและได้รับการพัฒนา
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริ
งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะรายวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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โครงการที่ 13
โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรั
วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที
อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู
วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ยน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ผล
วิทยาลัยสารพัด ช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื
อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชี พระยะสั
พระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมิ
บการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิ
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิ
ดประสิทธิผล
ในการนี้การส่
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลั กสู ตรในแต่ล ะรายวิช าชีพ ระยะสั้ น ซึ่งหลั กสู ตรต้องมีความสอดคล้ องกับคว ามต้องการ ใน
สถานกา รณ์ ปั จ จุ บั น และเป็ น การให้ ผู้ เรี ย น เรีย นแล้ ว สามารถปฏิ บั ติงานได้จ ริงส ามารถไปประกอบอาชีพ ได้
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรีเรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
6.2.2 คุณ ภาพการจั ดการเรียนการส อนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปต ามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
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โครงการที่ 14
โครงการ
การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู
สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู
านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.2 การบริหารชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบน/หลั
ั น/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพั ดช่
ดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัจดทำ
ัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแ นวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ สำเร็
สำเร็จการศึกษา สามารถด ำเนินการสอนในรายวิชาชี
ชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมิ
บการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิ
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การจั
การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามหลั
ยนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดการพัฒนา
ฒนา
ในทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้ ทักษะ และเจ ต
คติ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแล ะมีประสิทธิผล ในการจัดการเรียน การสอน
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจั
ผลในการจัดการเรียนการ
สอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูทกท่
ุ กท่านได้
านได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการครบทุกคน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิ
ทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิ
ดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู
อผู้เรียน
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิ
นไปตามสมรรถนะรายวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน
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โครงการที่ 15
โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้
ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.3 แห่งเรี
งเรียนรู้และศูนย์
นย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุ
นคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้า นประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รั บการพั
บการพัฒนาอย่
ฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
ณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล
ภาพและ เกิดประสิ
ดประสิทธิผล
ในการนี้การพั
การพัฒนาแห่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริ การ
การเป็นเรื
นเรื่องสำคัญ เพราะการพัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มีความ
พร้อมที่เป็นแห่งเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนและศึกษาค้
กษาค้นคว้าเพื่อให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึข้นึ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.2 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอ
ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค
พร้อมบริการอย่
การอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติตงิ าน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่
พยากรและแห่งที่มาการดำเนิ
มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงิ
บาท ได้แก่
นเงินงบประมาณทั
นงบประมาณทั้งสิ้น
แก่ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีบ รรยากาศพร้อมในกา รจัดการเรี ยนการสอน
ยนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณู ปโภคพร้อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื
ปโภคพื้นฐาน
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โครงการที่ 16
โครงการ
ส่งเสริมการจัดการอาชี
ดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที
อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา
พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
ดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกั
อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุ
ดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้ น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุ
นคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิ
ประสิทธิภาพและ
ภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้ส่สง่ เสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึก ษาระบบทวิภาคีเป็
เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ต ามความต้องการของสถานประกอบการผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ จ ริ ง และระหว่ า งเรี ย นมี ร ายได้ จบแล้ วมี
ว มีงานท ำซึ่ งหลั ก สู ต รต้ อ งทำความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการให้สถานปร ะกอบการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัด การศึกษาระบบทวิภาคีและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและนำความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น
5.2 เพื่อส่งเสริ
งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิ
กษาระบบทวิภาคี
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
มาณ
6.1.1 คณะครู จำนวน 20 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
6.2.2 ครูผู้สอนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที
งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี
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โครงการที่ 17
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรีเรียนสายอาชีพให้
พให้เพี
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
2. ลักษณะโครงการ

4. สภาพปัจจุบน/หลั
ั น/หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสำ นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ำถึงความสำคัญในการขับเค ลื่อนวิทยาลัย
สารพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังค นสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษ ะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการใ นการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตและ
พัฒ นากำลั งคน และรองรับ การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุป ระส งค์ เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพและยกระดั
ณ ภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยส ารพัดช่าง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพื่อร ะดมความคิดเห็ นพั ฒนาคุ
ฒ นาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
ความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นแล ะปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการจัดตั้งศู
งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ
5. วัตถุประสงค์
ประสงค์
5.1 เพือ่ คุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั
พระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่
จกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน / รุ่น
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ เ ข้ า รับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุคณุ ภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

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

ขออนุมัติโครงการ

สถานที่
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็น
แผนกวิชาช่
ชาช่างเครื่อง
ทำความเย็น
แผนกวิชาช่
ชาช่างเครื่อง
ทำความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็น

แต่งตั้งคณะดำเนินการ
ประชุมคณะทำงาน
ปฏิบัติงานตามโ
งานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณดำเนินการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าจ้างดำเนินงาน

ดำเนินงาน
นงาน
บาท ได้แก่

9. ผลทีคาดว่
่ คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีคุคณุ ภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ
การ
10.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ
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โครงการที่ 19
โครงการระบบการสอน e-training แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
□ โครงการตามแผนกลยุทธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พ.ศ. 2561 - 2566
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระ
ยา ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวน 30,488 บาท)
2. ลักษณะโครงการ

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ทียึ่ ยดึ หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี
จพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคม และวิสัยทัศ น์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู
ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในกา รพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิ บั ติงานในแต่ล ะระดับ การศึ ก ษาตามคุ ณ วุฒิ ก ารศึ กษา ผ่ านระบบการศึ กษาและการเรีย นรู้ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3.1.2 ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาศั กยภาพคนทุ
กยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา
3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา ให้
ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
แผนงานการพัฒนาหลักสูต รที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วม มือการจัดการ
อาชีว ศึ กษากั
กษากับ ทุ กภาคส่ ว น โดยมี ตั ว ชี้วัด คื อ จำนวนหลั กสู ตรและรูป แบบการจั ดการอาชีว ศึ กษ าที่ ยืด หยุ่ น
หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภ าพและ
มาตรฐาน
3.3 ความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ
มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 15 (3) ก ารศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแห ล่ง
ความรู้อื่น ๆ
3.3.2 มาตรา 64 รั ฐต้องส่ งเสริมสนั บสนุ นให้ มีการผลิ ต และพั ฒ นาแบบเรียน ตำรา หนั ง สื อทาง
วิชาการ สื่อสิ่ งพิ
งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดคว ามสามารถในการ
ผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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3.3.3 มาตรา 65 ให้มีการพัฒ นาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื
เพื่อการศึกษา
กษา เพื่อให้ มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุคณุ ภาพ และประสิทธิภาพ
3.3.4 มาตราที่ 67 รั ฐต้องส่ งเสริมให้ มีกาวิจัยและพั ฒ นาการผลิต และการพัฒ นาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึ
วศึกษา สำหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560
3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้
เน้นผู
นผู้เรีเรียนเป็นสำคัญ กำหนดให้สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกา รพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแ รงงาน
และของกลุ่มบุ คคลผู้ ป ระส งค์จะเข้ารั บการศึ
บ การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณ ภาพในการพัฒ นาหลั กสูตรวิช าชีพ
ระยะสั้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่
เกิ ด และเติ บ โตท่ า มกลางความก้ าวหน้ า ของเทคโน โลยี ก ารสื่ อสาร
อ สาร ทำให้ วิ ถี ก ารดำเนิ น ชี วิ ต วิ ถี ก ารเรีย นรู้
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิ ตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น
เรียนรู้ได้
ได้ทุกทีทุกเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้าง สรรค์ส่งเสริม ทำให้หลายสถาบันการศึ กษา
กษา
ได้พัฒ น าระบบการเรี ยนรู
ยนรู้ออนไลน์ (e-learning) รอวงรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้
คว ามสามารถและทั ก ษะที่จ ำกั ด เป็ น คนไทยที่ มี ความรู้และทัก ษะสู ง มีค ว ามสารถในการรังสรรค์ น วัต กรรม
สามารถดำรงชีวิต เรี ย นรู้ ทำงาน แล ะประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุ ขในโลกยุ คดิจิตอล การที่ นำพา คนไทยสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของ คนไทยทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559 : 20-21). ระบบการเรียน e-learning จึงถูกนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งใน ประเทศ และทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความสำคัญเป็ น
อย่างมาก
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยาได้ เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของการเปิ ด โอกาสทางการศึ ก ษาให้ ยื ด หยุ่ น
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ เอื้อให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชีพได้อย่างไม่มีเงื่อนไ ข และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจาผสม ผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระดม
และการศึกษาตามอัธยา ศัย เพื่อให้พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตได้อย่ างต่
างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ) เพิ่ ม โอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้
รายได้สูงขึ้น ระบบ e-learning ที่สร้างขึ้นจะเสริม
การเรียนรู้ภาคปฏิ
ภาคปฏิบัติให้
ให้กับผู้เรีเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีมี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีแหล่งเรียนรู้ทีท่จี ะพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ e-training สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึกอบรม
กอบรมวิชาชีพ
ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
5.2 เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ e-training ให้มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหม
าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระยะที่ 1 ระยะจั ด เตรี ย มสื่ อ จั ด ทำสื่ อ เอก สารการเรี ย นการสอน เอกสารการวั ด และ
ประเมินผล รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ เป็นต้น
6.1.2 ระยะที่ 2 ระยะจัดทำระบบ e-training อย่างน้อย 2 รายวิชา จากจำนวน 4 รายวิชา
หลักสูตรรายวิชา
1. ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้ดว้ ยคอนแทกเตอร์
3. ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
4. เทคนิคช่
คช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

จำนวนชั่วโมง
150
30
150
12

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนและวิทยากรฝึ กอบรมได้ใช้เทคโนโลยีกา รสอนที่ ทำให้ การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชี
ชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง
6.2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์
นย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่า งไฟฟ้ากำลัง รวมถึง
ประชาชนที่สนใจ มีช่องทางการเรียนรู้ทีท่หี ลากหลาย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการทำงาน
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ.2564
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พค

มิย

ก.ค

ส.ค

ก.ย
ก.ย

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ
P 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดเตรีย มสื่อ จัดทำสื่ อ เอกสารการเรียน
การสอน เอกสาร การวัด และประเมิ น ผล
D
รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์
5. จัดทำระบบ e-training 10 รายวิชา
6. ทดลองใช้ระบบ
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7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
8. ประเมินผลการดำเนินงาน
9. สรุปผลการดำเนินงาน
A
10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)
C

สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขา
วัดแก้วแจ่มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร
พยากร และแหล่งที่มา
8.1 งบประมาณส่วนตัว จำนวน 30,488 บาท
8.1.1 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เดือนละ 749 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 8,988 บาท
8.1.2 ค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางเพื่อฝึกอบรมเรียนรู้การจัดทำสื่อ เป็นเงิน 1,000 บาท
8.1.3 ค่าเอกสาร และค่าเข้าเล่มสรุปผลการดำเ
ปผลการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
8.1.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ผลิตสื่อ เป็นเงิน 20,000 บาท
9. ความสอดคล้องกับโครงการอื่น
9.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
9.2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
9.3 โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิ
งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
9.4 โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประช าชน มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ไ ด้ทุกที่ทุกเวลา เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเรียนการสอน
10.2 มีระ
ระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชา e-training 10 รายวิชา
11.2 เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
12.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
12.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
12.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
12.4 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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โครงการที่ 20
โครงการ ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ทำเนียบสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ/หลักสูตรรา
ตรรายวิชา
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
1.2 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลั
ทยาลัยสารพัดช่
ดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม.
10500 โทรศัพท์ 02-2361312
1.3 สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึฝกึ อบรมวิชาชีพ
2. ลักษณะโครงการ □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่
พระยา ใช้งบประมาณส่วนตัว จำนวน 2,500 บาท)
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมก ารการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2.1 ขยายความร่วมมือในการจัด การอาชีวศึกษา ขยายความร่วมมือกั บภาครั
บภาครัฐ และภาคเอกชนใน
รูปแบบต่าง
าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู พัฒนา การเรียนการสอน
3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ
3.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการ สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการจั
างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
3.5 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลส่งเสริมการยกคุณภ าพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี
ตลอดชีวิต สำนักงานค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย แ ละยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใน
ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 – 2569) ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการเพิ่ม
สมรรถนะของผู้ปฏิ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มโอกาสการเรี
มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้ อยู่นอกระบบ
นอกระบบ โดยมีกลยุทธ์ (1) ส่งเสริม
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และพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้ างรายได้ ซึ่งมี
งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการ
พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละยกระดั บ รายได้ ข องชุ ม ชน และโครงการฝึ ก อาชี พ ระยะ สั้ น ตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน กลยุทธ์ (2) ส่งเสริม สนับ สนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิตให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผู้อยู่ นอกระบบ
นอกระบบ ซึ่งมี
งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการเทีย บโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อให้คุณวุฒิ ทางการศึ กษา โครงการอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการ
พระราชดำริ โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
งอายุ และผู้ด้ดอ้ ยโอกาส กลยุทธ์ (3) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือ
สร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือ
เปลี่ ย นอาชี พ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และโครงการอบร มยกระดั บ ฝี มื อแรงงานหลั
อ แรงงานหลังเข้
งเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
วิ ทยาลั
ท ยาลัย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานคณะก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชี
ชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะรองรับความต้องการของ
ชุมชน และสถานประกอบการ เป็นการศึกษานอกระบบ เป็นระบบการศึกษาที่มีมคี วามยืดหยุ่น หลากหลาย รองรับ
ความต้องการของประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งการสร้างโอกาส
างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป็ นการจัดการ
ดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้
งคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็ นการยกระดับ การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอ งตลาดแรงงาน โดยนำ
ความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นหลักสากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ควา มสามารถในทาง
ปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
แผนกวิชาช่
ชาช่างไฟฟ้
างไฟฟ้ากำลังได้ดำเนิ นโครงการศูนย์ฝึ กอบรมวิช าชีพ ซึ่งการที่ จะพัฒ นาผู้ เรียนได้อย่างมี
คุณภาพจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกา รพัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุ
กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่
อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้
เน้นพัฒนาทักษะวิชาชี พบู
พบูรณาการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ประชาชน
5.2 เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ต ลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยผ่านโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
5.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ างวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระย า กั บ สถาบั น ภาครัฐ ภาค เอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชี พแบบบูรณาการเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เรียน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนผู้ ทรงคุณ วุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้าน ประจำปี การศึกษา
2563 – 2565 จำนวน 36 คน
ที่
1
2
3
4
5
6

ผู้เชียวชาญด้าน
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เทคโนโลยี CAD/CAM
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ด้านอื่น ๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมาย
2563 2564 2565
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
12
12
36

หมายเหตุ

6.1.2 จำนวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี การศึกษา 2563 – 2565
จำนวน 36 สถานประกอบการ
เป้าหมาย
ที่
สถานประกอบการ
หมายเหตุ
2563 2564 2565
1 การติดตั้งระบบไฟฟ้า
2
2
2
2 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
2
2
2
3 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2
2
2
4 เทคโนโลยี CAD/CAM
2
2
2
5 แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2
2
2
6 ด้านอื่น ๆ
2
2
2
รวม
12
12
12
รวมทั้งสิ้น
36
6.1.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมวิชาชีพ
6.1.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งเป็นการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
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6.2.2 ศูน ย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพ จากความร่ วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการสร้างงาน
สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพ
6.2.3 เกิ ด เครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย น ทั้ งสถาบั น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ผู้เรียน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8.1 จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 500 บาท
8.2 จัดซื้อของชำร่วยให้กับวิทยากร
จำนวน 2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกวัย
9.2 จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ หรือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ15
คน/รุ่น (60 คน/ปี)
9.3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ชุมชน ที่สนับสนุนในการพัฒ นาทักษะอาชีพแบบบู รณาการเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับผู้เ รียน
จำนวน 20 สถานประกอบการ
9.4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
10. การติดตาม
ดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 จากการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยการบูรณาการทั
รณาการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
10.3 จากการจัดการเรียนการสอน
10.4 จากจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพั ฒ นาผู้ เรียนทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน ที่สนับสนุนในการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ผู้เรียน
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โครงการที่ 21
โครงการ เครือข่ายวิชาชีพครู (PLC) เพื่อพั
อพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา (โครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุน PLC จากคุรุสภา)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 ผู้ดำเนินโครงการ
1.1.1 นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
1.2 แกนนำครูเครือข่ายร่วมโครงการ จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
1.3 สถานที่ประสานงาน/ดำเนินโครงการ
1.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
1.2.2 วิทยาลัยในสังกัดสมาชิกเครือข่ายครูอาจารย์
อาจารย์อาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณส่วนตัว งบประมาณของเครือข่ายครู สอศ. ที่เข้าร่วม
โครงการ และ/หรืองบประมาณที่ขอสนับสนุนจากครุสภา โดยไม่ใช้งบประมาณของวิทยาลัยในสังกัด สอศ. และ
งบประมาณของ สอศ.)
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดควา มสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) การผลิตและพั ฒนากำลั
ฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่
แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็ นเลิ
นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เ อกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
องการของตลาดแรงงาน
3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านกา รอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประ สงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับค วามต้องการในการพัฒ นาประเทศ สู่
ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี
วชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลั กษณะที
กษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชี
ชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ทีท่มี ีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (2)
หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชี
กษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
3.1.3 ยุทธศาสตร์ทีท่ ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเที ยมในด้
ยมในด้านการอาชีวศึกษา(1)
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึก ษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษ าได้รับบริการ
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ทางการศึกษาด้านอาชีวศึ
วศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้ านอาชี
านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึ กษาอาชี
กษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหล าย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระ บบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.2.1 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สาขาที่เป็ น ความต้องการของ ตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในก าร
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่
สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ
3.2.2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา โดยพั ฒ น าการ จั ด การเ รี ย นรู้ ต ามแนวทาง
Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ์ จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้ บริ
บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
เรี ย นการสอน ที่ ทั น สมั ย และเพี ย งพอ ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เรีย นเพื่ อ ให้ ผู้ ส ำเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทังสมรรถนะหลั
้ งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้
งหน้าที่
3.2.3 ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ
ทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศแ ละ
ต่างประเทศเพื่ อพั ฒ นา การจั ดอาชีว ศึกษา เช่น องค์การ/สมาคมวิช าชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้ า
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบ บทวิภาคี การฝึกงาน
เป็นต้น
3.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
งบประมาณ 2562 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้ น คือ จัดการศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ยวชาญในอาชี พ เฉพาะด้ าน เรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จริ ง
สถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึ
วศึกษาในภูมิภาค สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิบับตั ิ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับ
การศึ ก ษาที่ มีมคี ุ ณ ภาพในทุ ก หน่ ว ยงาน และส่ งเสริม การศึ ก ษานอกระบบแล ะการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู
กษาของผู้สูงอายุ
3.4 กฎระเบียบการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.1 สำนักงานคณ ะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุ
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิ ทยฐานะและเลื
ทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว.21 ลว. 5 กรกฎาคม 2560) เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒ นา
ผู้เรีเรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสม ได้ตามเจตณารมณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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และแผนการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงปฏิบั ติตงิ านต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่
วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละปี
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งครู (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/
ว.22 ลว. 5 กรกฎาคม 2560) กำหนดให้ครูต้ องเข้
องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุ รุรพุ ัฒน์รับรองต่อเนื่อง
ทุกปี
กปี จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่าปีละ 12-20 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 5 ปี ต้องมีชั่วโมงพัฒนา 100 ชั่วโมง แต่หากภ ายใน 5
ปี ชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง สามารถนำชั่วโมง การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชา ชีพ ส่วนเกิน 50
ชั่วโมงแต่ละปี นับรวมเป็นชั่วโมงการพัฒนาได้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โลกปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง ทำให้รูปแ บบการดำเนินชีวิต รูปแบบ
การเรียนรู้ และรูปแบบการทำงา นพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่ออนาคตของกา รพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
และในอนาคตข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งทวี
งทวีความรวดเร็ว ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง
รวดเร็วยิ่งยวดนี้ จะทำให้เกิดสภาวะว่างงานจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ยังใช้ทักษะเดิม ก็จะถูกแทนที่
ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบ บอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากธุ รกิ
รกิจหรือ
อาชีพที่ มีอยู่ ในปั จ จุ บั น เป็ น อย่ างมาก ดังนั้ น แรงงาน ของประเทศจะต้องมีการปรับตัว เพื่ อให้ ทันต่ อการก้ าว
กระโดดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นความท้ ายทา
ายทายต่อความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับ บุคคล องค์กร
และประเทศชาติ การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมี
งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ของบุ คคล/องค์กร การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศัก ยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก
เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรร มการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนไป ซึ่งมีองค์ ประกอบ
ประกอบ
สำคัญ คือ Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา และต้องปรับตัวให้ทัน
ตลอดเวลา ส่วน “Relearn” นั้นคือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือ
เหตุ การณ์
การณ์จ ากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และ "Learn" คือ จะเรียนรู้ อย่
อย่างไรให้ มีมคี วามสามารถในการ
รังสรรค์นวัตกรรม
ยุคที่มนุษย์ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ และการจ้างงานแ บบชั่วชีวิตไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการ
เรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต (From Lifetime Employment to Life Time Employability) เราอยู่ในยุคที่คน
ต้องเรียนรู้ทั กษะใหม่
กษะใหม่ ๆ (Learn, Unlearn, Relearn) การจัดการศึกษา จะต้องเน้นการสร้างคนที่พร้อมทำงาน
พร้อมใช้/หรือสร้างนวัตกรรม และสอดคล้องกั บความต้
บความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานประกอบการจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น จริงจัง กระตุ้น
ให้ผู้เรียนตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รัฐบาลวางระบบ เพื่อบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การ
พัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่ ยนแปลง
ยนแปลง และกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้ 4
ประการ คือ (1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอ าชีพ (2) พัฒนาระบบการศึกษา
ฝึกอบรม และพัฒ นาทักษะให้ ตอบสนอง ความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม (3) ส่ งเสริมการพัฒ นาเส้นทาง
วิช าชีพบนฐานทั กษะและความเชี
กษะและความเชี่ยวชาญ และ (4) สร้างวัฒ นธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพื่อสังคม : 2560,หน้า 23) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป
สถาบั น การศึกษาต้องมีการปรั บ เปลี่ย น ทั้งในด้านการพัฒ นาหลักสู ตร การจัดการ เรียนการสอน การวัดและ
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ประเมินผล จนสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนได้ และต้องมีช่องทางการเรียนรู้
หลากหลาย
การดำเนิ น การพัฒ นานวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั้งสื่ อการเรียนการสอน วิธีก ารจัดการเรียนรู้ รวมไปถึง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อก ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเ นินการวิจัยการสร้างนวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อการผลักดั นให้
นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง แต่การดำเนินการเป็นรายบุคคลเกิด
พลั งค่ อนข้
อ นข้า งน้ อ ย และประสบความสำเร็ จ ค่ อ นข้ างยาก จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ า ว คณะครูอ าจารย์ สั งกั ด
สถานศึกษาของสำนักงานค ณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่ง มีความคิ ดเห็นตรงกันว่าจะต้องสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายวิชาชี
ชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC) เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสนั บสนุ นซึ่งกัน และกัน ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวม ถึงการวิจัยและ
พัฒนา ซึ่ง PLC เป็นหนึ่งในกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 4 อย่างที่สัมพันธ์ต่ตอ่ กันของสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย (1)
วิสัยทัศน์เพื่อชาติ : โรงเรียนนั กคิ
กคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้ (2) วิสัยทัศน์เพื่อการศึกษา : สอนให้น้อย เรียนรู้ให้
มากขึ้น (3) วิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติ : กลยุทธ์ตึงสลับหย่อน และ (4) วิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือ : ชุมชนการเรียนรู
ยนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ระบุ ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดใน
การสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป
จิตตฤกษ์ 2554 : 147) และสำหรับครูผู้สอนแล้ว เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
หลักสู
กสูตร ยุทธศาสตร์การสอน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน (วิโรจน์ สารรัตนะ 2556 : 63)
ซึ่ง PLC คือเครื่องมือที่จะช่วยนำไปสู่การตั้งโจทย์และทำ “วิจัยในชั้นเรียน ” ที่ทรงพลังสร้ างสรรค์
างสรรค์ จะช่วยการ
ออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้ อมูลผลการวิจัย และการสังเคราะห์ ออกมาเป็นความรู้
ใหม่ ที่เชื่อมโยงกับบริบทความเป็นจริงของสังคมไทยของวงก ารศึกษาไทย คือจะเป็นผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ใช่
จำกัดอยู่เฉพาะข้อมูลในชั้นเรียนเท่า นั้น แต่จะเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้คนที่เป็นบริบทของการเรียนรู้ของนั กเรียน
และการทำหน้าที่ครูด้วย (วิจารณ์ พานิช 2555 : 136)
กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายให้ชุมชนการเรี ยนรู
ยนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒน าครู
ทั้ งระบบ ปั ญ หาส่ ว นหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ น สำหรั บการจั
บ การจัด กลุ่ ม PLC ในสถานศึก ษา คือ ในแต่ ล ะแผนกวิช ามีค รูน้ อ ย
โดยเฉพาะสถา ศึกษาขนาดเล็ก ทำให้ การรวมกลุ่ มเพื่อแก้ปัญ หาการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ใน
สาขาวิชา หรือรายวิชาเดี
ชาเดียวกันทำไม่ได้เลย การรวมกลุ่มครูสาขาเดียวกั น หรือใกล้เคียงกัน และที่สำคัญเกิดจาก
ความต้องการภายในของครูที่เห็นคุณค่าด้วยกัน อันมีเป้าหมายนักเรียนเป็นส ำคัญ ผ่านการร่วมวางแผน ร่วมทำ
และร่วมเรียนรู้
เครือข่ายวิช าชีพครูเพื่อพัฒ นานวัตกรรมอาชีวศึกษา ที่จัดตั้ งขึ
งขึ้นนี้ เป็นระดับกลุ่มเครือข่าย ( Network
level) เป็นความร่วมมือของสมาชิกจากหลายสถาบันการศึ
นการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (สำนักพัฒนาสมรรถนะ
ครู แ ละบุ ค ลากรอาชี วศึ ก ษา 2560 : 12) มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก คื อ การพั ฒ นานวั ต กรรมอา ชี ว ศึ ก ษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็ นฐาน และมีอุดมกา รณ์ ร่วมกันในการคุณภาพผู้เรียนเป็นหลั ก กลุ่มเครื อข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน คือ การต กลงร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพ ครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกั นของ
สถาบันต่างๆ จะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อน การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุ น
ด้ านทรั พ ยากร และการเกื้ อ หนุ น เป็ น กั ล ยาณมิ ต ร ค อยสะท้ อ นการเรีย นรู้ซึ่ งกั น และกั น กรณี ตั วอย่ างเช่ น
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กรณีศึกษาการจัด PLC เป็นกลุ่มของ โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกัน
ทางวิชาชีพ เป็นต้
นต้น PLC เป็นเครื่องมือสำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็ นชุ
นชุมชน (Community) ทำหน้าที่เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับ เคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงในระดั
ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่เกิดจาก
ภายใน คือ ครูร่วมกั
วมกันดำเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดำเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและจาก
ภายนอก วิจารณ์ พานิช (2555 : 135) เป้าหมายของ PLC คือการเปลี่ยนแปลงในระดับ Transformation โดยที่
มีการเปลี่ยนไปเรียนรู้ไปไม่สิ้นสุด และเคล็ดลับความสำเร็จสู่ PLC คือการขับเคลื
บเคลื่อนความเป็นผู้นำใหม่ในหมู่ครูให้
ออกมาโลดแล่น สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิจารณ์ พานิช
(2558 : 107-108)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ ครู (Professional Learning Community : PLC) ของ
ครูผู้สอนอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการพั ฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เป็นชุม ชน
แห่งการเรียนรู้ และความร่วมมือ
5.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมาย
1. จำนวนสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพครู
2. จำนวนเครือข่ายจากสถาบันอื่น
3. จำนวนโครงการที่ของบประมาณจากคุรุสภา

จำนวน
100
10
1

หน่วยนับ
คน
สถาบัน
โครงการ

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1. ดำเนิ น กิจ กรรมที่ เป็ น การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู
ยนรู้เพื่อพั ฒ นาผู้ เรียน ส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒ นา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เช่น การพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนากระ บวนการสอน การประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่
เน้นรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง และการพัฒนานวัตกรรมสิ
ตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
การดำเนินการ
6.2.2 ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนใน
กลุ่มรายวิชาต่าง
าง ๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดำเนินการขออนุมัติโครงการเพื่อจัดตั้งศู
งศูนย์ประสานงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ดำเนินการตามแผน ดังนี้ขั้ น
การวางแผน (Plan) (1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (3) ป ระกาศรับ
สมัครสมาชิกผ่านสือออนไลน์ ขั้นการดำเนินการ (Do) (1) ระดมความคิ ดเห็
ดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (2) จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกระ บวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (3) สร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่ อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชี
ชาชีพ
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ให้กับสมาชิก ขั้นตรวจสอบ (Check) (1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน (2) ประเมินผลการดำเนินงาน ขั้นการ
ดำเนินการให้เหมาะสม (Act) (1) ติดตามผ ลการฝึกอบรมจากผู้เรียน (2) สรุปผลการดำเนินงาน (3) รายงานผล
การดำเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8.1 งบประมาณสนับสนุน PLC จากคุรุสภา
8.2 งบประมาณส่วนตัว
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การทำงานร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษา การสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ แ น่ น แฟ้ น
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
9.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่ อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสื่อการสอน
การพัฒนากระบวนการสอน การประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่เน้นรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง และการ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
9.3 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพ
ของผู้เรียนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ของครูเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 จากเครือข่ายครูผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 22
โครงการ พัฒนาอัตลั
ตลักษณ์ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ชาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1.2 ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
บประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐา
กษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การดำเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พระยะสั้ น ในรู ป แบบความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำเป็นต้ องอาศั
องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื
นเรื่องที่ช่วยให้
วยให้การดำเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิ บับัติ งาน โดยอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะนาบเดี ย วกั น ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง จากผู้ บ ริ ห าร
ของสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย สา รพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา จึ ง ได้ น ำ แนวคิ ด ประสานสั ม พั น ธ์ ค วามร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากำหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ
ในเทศการปีใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึก ทักษะอาชีพแล ะ
ขยายผลการปฏิบัติงาน เผยแ พร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครั ฐและเอกชน
ฐและเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษา
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติ ของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลั ยสารพั
ยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ ให้
ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ที่ผลิตได้อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ
นำความรู้ทีท่ไี ด้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต
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5.2 เพื่อขยายผลให้เครือข่าย ของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้
ที่ เป็ น ผลผลิ ต ของผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของแผนกวิ ช าอาหารและโภชนากา รของวิท ยาลั ย
สารพัดช่างสี่พระยา
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน
6.1.2 จำนวนขนมคุกกี้ สำหรับมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า
70 กล่อง
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระ ยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ ผู้มีอุปการะคุณ ในเทศกาลปีใหม่ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสี
อเสียงขนมคุกกี้ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่
7. กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพขนมอบประเภทคุกกี้ ณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
8. ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี
ดำเนินการ
นการ
พฤศจิกายน 2563 - ร่วมประชุ
วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง จัดฝึก อบรมวิชาชีพ
คุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่
- ฝ่ายวิชาการ นำเสนอโครงการ
- จัดส่งโครงการเพื่อขออนุ
อขออนุมัติใช้งบประมาณ
- ติดตามงบประมาณดำเนินการ
ธันวาคม
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ
นวาคม 2563
ดำเนินการโดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- จัดหาวัสดุฝึกผลิตคุกกี้สี่พระยา
ธันวาคม 2563
บรรจุผลิตภัณฑ์
ณฑ์คุกกี้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์

มกราคม 2564

สรุปรายงานกาดำเนินการตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ดชอบ
- ผู้อำนวยการ
- รองผู้อำนวยการฝ่าวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

- นางสาวทิพวรรณ ทนุ
- นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชี
ชาชีพ
คณะกรรมการประเมินผล
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9. งบประมาณ
ประมาณการดำเนินการ ค่าวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้
นบาทถ้วน)
10. ระยะเวลาดำเนินงาน
พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้
เข้ารับการฝึกอบรมวิ
กอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ผลิตขนมคุกกี้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้า รับการฝึ
บการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่ นใจให้
นใจให้กับ ตัวเองในการบริการวิชา ชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี
อุปการะคุณ
12. การติดตามและประเมินผล
12.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมิ
ลจากแบบประเมิน
12.2 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
12.3 จัดทำรูปเล่มรายงาน

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

78

โครงการที่ 23
โครงการ หลักสูตรระยะสั้นและหลักสู
กสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 แผนกวิชาช่างยนต์
1.2 นายกฤษดา แมศรี
2. ลักษณะโครงการ □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีควา มเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ ทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู
ยนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายค วามร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอา ชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอด คล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมา ยคือ (1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปแ ละสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒ นาประเทศ สู่
ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็
สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึ กษา
กษา (2)
หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่ สำคั
สำคัญ
ได้แก่ หลักสูตรที่ได้
ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา(1)
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้น ที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการ
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคั
สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรและรู
ตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือการศึ
่ อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมา ย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.2.1 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชี พ มุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สาขาที่เป็ น ความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบา ล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่
สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง
าง ๆ
3.2.2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา โดยพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง
Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ์ จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุป ระสงค์ของการ
จัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จัดหาสื่อ/หนั
อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
เรี ย นการสอน ที่ ทั น สมั ย และเพี ยงพอ ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เรีย นเพื่ อ ให้ ผู้ สำเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่
3.2.3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่ อพั ฒ นา การจั ดอาชี
ดอาชีว ศึกษา เช่น องค์การ/สมาคมวิช าชีพ สภาอุ ตสาหกรรม
ตสาหกรรม สภาหอการค้ า
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน
เป็นต้น
3.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น คือ จัดการศึกษ า
ระบบทวิ ภ าคี พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญในอาชี พ เฉพาะด้ าน เรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จริ ง
สถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค ส ำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและจุ
อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิบัติ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในทุ ก หน่ ว ยงาน และส่ งเสริม ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิ
ยนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่สอนมาอย่างยาวนาน และ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครุภัณฑ์ที่เก่าแก่และไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับการเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลต่อผู้เรียนที่จะประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ไม่สามารถที่จะซ่อมบำรุ
อมบำรุงยานยนต์ที่ทันสมั
นสมัย ไม่สามารถที่
จะใช้เครื่องมือตรวจซ่อมที่ทันสมัยได้ จึงจำเป็นจะต้ องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ เน้นเสริมสมรรถนะ
อาชีพที่ทำอยู่เดิม หรือเป็นอาชีพใหม่ เริ่มต้นจากพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตรที่หลากหลาย
หลากหลาย ยืดหยุ่น และ
ทันสมัยสอดคล้องกั
องกับความต้องการของประชาชนและสถานประกอบการ การวางแผนการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่
จะต้องเน้นการปฏิบัติ และการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มา กขึ้น
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ด้านระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคม และสถานประกอบการและ
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง
จึงขอเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่ วโมง
วโมง และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) 18 -30
ชั่วโมง ที่เป็ นทั้งหลักสู ตรขั้ นพื
น พื้น ฐาน (Basic Course) และหลั กสูตรขั้นสู ง (Intensive Course) เน้นพั ฒ นาคน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชี พให้
พให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพิ่มเติมหรือเพื่อสร้างอาชีพใหม่ เป็นก าร
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ พัฒนากำลังคนที่มีความรู้และทักษะใน ทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve
และอุตสาหกรรม New S-Curve ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชี
องตลอดชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของบุคคล/องค์กร มีหลักสูตรทันสมัย ที่สนองตอบเศรษฐกิจ สังคม การมีงานทำ และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นใน
ห้องเรียน การเรียนรู้จากการถอดบทเรียน ประสบการณ์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรร ค์
นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับผู้เรียน การเปิดโอกาสในการ
เรียนรู้เช่นนี้จะเปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ จำกั
จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะสูงตามนโยบายของประเทศ การดำเนินการเพื่อบ รรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพนั้น
จำเป็นจะต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ ๆ ที่สอดคล้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมั
สมัยใหม่อย่างแท้จริง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์
5.2 เพื่อและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม)
ยม) รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตรระยะสั้นรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 รายวิชา
6.1.2 หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพ (หลั กสูตรพรีเมี่ยม) รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิ กส์ จำนวน 3
รายวิชา
6.1.3 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 150 คน / ปีการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะได้ รับการพัฒ นาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ชุมชน และสถานประกอบการ
6.2.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการตามแผน ดังนี้
7.2.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
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(2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
(3) สำรวจความต้องการของประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
7.2.2 ขั้นการดำเนินการ (Do)
(1) จัดเตรียม/ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชา
(3) จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ปรับปรุงห้องเรียน
(4) จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
7.2.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
(1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
(2) ประเมินผลการดำเนินงาน
7.2.4 ขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (Act)
(1) ติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้เรียน
(2) สรุปผลการดำเนินงาน
(3) รายงานผลการดำเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8.1 งบประมาณจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ห้องเรียนรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ที่ได้มาตรฐาน มีหลักสูตรที่ทั นสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
9.2 เครื อข่ ายความร่ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่ เข้ม แข็ง ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ที่ ช่ว ยกัน พั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
11. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 จากผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพ
10.3 จากครูผู้สอน
10.4 จากการติ ด ตามผลการนำความรู้ ไปทำงาน/พั ฒ นางานของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม รวมไปถึ ง
ความก้าวหน้าในงาน/อาชีพ
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โครงการที่ 24
โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (Career Training center) ประจำปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โทรศัพท์ 095-7695787
1.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 02-2361312
2. ลักษณะโครงการ □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ
เศษ
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อส ร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) การผลิตและพั ฒนากำลั
ฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรี
งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพที
พที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงป ระสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒ นาประเทศ สู่
ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ ใช้
ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (2)
หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพั
องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที
ดที่สำคัญ
ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และค วามเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา (1)
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษ า ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการ
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีมคี วามจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลาก หลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมี ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กษา ดังนี้
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3.2.1 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สาขาที่เป็ น ความต้องการข องตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษ าเฉพาะทาง สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่
สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ
3.2.2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา โดยพั ฒนาการจั ด การเ รี ย นรู้ ต ามแนวทาง
Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ์ จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
เรี ย นการสอน ที่ ทั น สมั ย และเพี ย งพอ ยก ระดั บ ความสามารถของผู้ เรี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ ส ำเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้
งหน้าที่
3.2.3 ด้านการเพิ่มปร ะสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่ อพั ฒ นา การจั ดอาชีว ศึก ษา เช่น องค์การ/สมาคมวิช าชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้ า
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบ บทวิภาคี การฝึกงาน
เป็นต้น
3.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเ น้น คือ จัดการศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญในอาชี พ เฉพาะด้ าน เรีย นรู้จ ากสถา นการณ์ จริ ง
สถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึ
วศึกษาในภูมิภาค สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิบัติ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กั บทุ
บทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับ
การศึ ก ษาที่ มีมคี ุ ณ ภาพในทุ ก หน่ ว ยงาน และส่ งเสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุ
กการและเหตุผล
ปั จ จุบั น ความเจริญ ก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ำใ ห้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงใน วัฒนธรรมของการดำรงอยู่ การดำเนินธุรกิจ การ
ทำงาน และการเรียนรู้ ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต คุณภาพชีวิต และรูปแบบการทำงาน การทำธุรกิจพัฒนาไป
แบบก้าวกระโดด เกิดสาขาการผลิต ธุร กิจ อาชีพ และบริการใหม่ ๆ ที่อาศัยทักษะและองค์ความรู้หลากหลาย
สาขา การทำงานในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยในปัจจุบันอาจไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อีกต่อไป ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และในอนาคตข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งทวีความรวดเร็ว ซึ่งความก้าวห น้า
ของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็วยิ่งยวดนี้ จะทำให้เกิดสภาวะว่างงานจากเทคโนโลยี โด ยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
ที่ยังใช้ทักษะเดิม ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือปั
อปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างจากธุรกิจหรืออาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็
นเป็นอย่างมาก ดังนั้น แรงงาน ของประเทศจะต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้ทันต่อการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นความท้ายทายต่อความสามารถทางการแข่งขันทั้งใน
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ระดับบุคคล องค์กร และประเทศช าติ การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ยกระดับขีดความสามารถของบุคคล/องค์กร การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ ทัน
กับ พลวัตจากภายนอก เพื่อให้ ป ระชาชนสามารถปรับ ตัวเข้ากับกระแสดังกล่ าว วัฒ นธรรมการเรียนรู้จะต้อง
เปลี่ ยนไป
ย นไป ซึ่งมีอ งค์ ประกอบสำคั
ป ระกอบสำคัญ คือ Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คื อการไม่
อ การไม่ยึ ดติ ดกั บ สิ่ งที่
เรีย นรู้มา และต้องปรับ ตัวให้ ทันตลอดเวลา ส่วน “Relearn” นั้นคือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ
ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แต กต่างไปจากเดิม และ "Learn" คือ จะเรียนรู้
อย่างไรให้มีความสามารถในการรังสรรค์
งสรรค์นวัตกรรม
ยุคที่มนุษย์ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ และการจ้างงานแบบชั่วชีวิต ไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการ
เรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต (From Lifetime Employment to Life Time Employability) เราอยู่ในยุ
ในยุคที่คน
ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (Learn, Unlearn, Relearn) การจัดการศึกษา จะต้องเน้นการสร้างคนที่พร้อมทำงาน
พร้อมใช้/หรือสร้างนวัตกรรม และส อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานประกอบการจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น จริงจัง กระตุ้น
ให้ผู้เรีเรียนตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รัฐบาลวางระบบเพื่อบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การ
พัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่ ยนแปลง
ยนแปลง และกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้ 4
ประการ คือ (1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชี พ (2) พัฒนาระบบการศึกษา
ฝึกอบรม และพัฒ นาทักษะให้ ตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม (3) ส่ งเสริมการพัฒ นาเส้นทาง
วิช าชีพบนฐานทั กษะและความเชี
กษะและความเชี่ยวชาญ และ (4) สร้างวัฒ นธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพื่อสังคม : 2560,หน้า 23) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป
สถาบั น การศึกษาต้องมีการปรั บ เปลี่ย น ทั้งในด้านการพัฒ นาหลักสู ตร การจัดการ เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล จนสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนได้
ฒนาตนเองของประชาชนได้ และต้องมีช่องทางการเรียนรู้
หลากหลาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพ เพื่อผลิต และพัฒนา
กำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือ เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะ
สั้น ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาภารกิจหลักของวิทยาลัยคือจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงแก่
ประชาชน เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะใช้เวลา 10 สัปดาห์ เรียนต่อเนื่องวันละ 3 ชั่วโ มง จน
จบหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่มีพื้น ฐานความรู้ขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ ผู้จบ
การศึ ก ษาสามารถนำความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ได้ ไปประกอบวิช าชี พ เลี้ ยงชี วิต และครอบครัว เช่น อาชี พ ช่างเดิ น
สายไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ อาชีพช่างตัดเสื้อ อาชีพช่างเสริมสวย เป็นต้น
แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิม หลักสูตรเดิม ระยะเวลาเรียนเดิม ไ ม่สามารถที่จะตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชน สั งคม และของประเทศได้อย่างมีพลังอีกต่อไป วิ ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึง
จำเป็นจะต้องปฏิ
องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ เป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ทีท่เี สริม/ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรเดิมที่เน้นการสร้างอาชีพ เป็นเสริมสมรรถนะอาชีพที่ทำอยู่เดิม หรือเป็นอาชีพใหม่ จึงต้องปฏิรูป
ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสู
กสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตรที่หลากหลาย
หลากหลาย ยืดหยุ่น และทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและสถานประกอบการ ด้านรูปแบบการเรียนรู้ที่จะต้องเน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโน โลยีใน
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ด้านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ผ่ านระบบออนไลน์มาก
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ขึ้น ด้านระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคม และสถาน ประกอบการ
และนโยบายการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ วิ ทยาลั
ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (Career Training Center) จะยกระดับวิทยาลัยให้
เป็ นศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพให้กับ ประชาชนและสถานประกอบการ ประกอบด้วย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
(Basic Course) และหลักสูตรขั้นสูง (Intensive Course) เป็นกลไกพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพ
ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพิ่มเติมหรือเพื่อสร้างอาชี
างอาชีพใหม่ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยการ
ยกระดับแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่อาชีวศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพิ่มช่องทางการส ร้างรายได้ พัฒนา
กำลังคนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพื่อรองรับควา มก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาทักษะ
อาชีพเฉพาะ
พเฉพาะ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรม New S-Curve ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะเป็น
กลไกการพัฒนาศักยภาพของประชาชนอย่างแท้จริง มีบท บาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิ ต ของประชาชน ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่งขั น ของบุ ค คล/องค์ ก ร มี ห ลั ก สู ตรทั น สมั ยที่ ส นองตอบ
เศรษฐกิจ สังคม การมีงานทำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้
ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวล าและการฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบเข้ ม ข้ น ในห้ อ งเรีย น การเรี ย นรู้ จ ากการถอดบทเรีย น ปร ะสบการณ์
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ สร้
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจเ ป็นการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา
และตื่นตัว รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับผู้เรียน การเปิดโอกาสในการเรียนรู้เช่นนี้
จะเปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสา มารถและทักษะที่จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามา รถและทักษะ
สูงตามนโยบายของประเทศ การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบัน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อพั ฒนา
ฒนา
ผู้เรียน และการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมทุ
อมทุ่มเททรัพยากรใน
การดำเนินการอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellent) ในอนาคต และ
มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการอบรมแก่ครูผู้ฝึกสอนในลั กษณะ
กษณะ “Training the Trainer” อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน
ยนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
5.2 เพื่อสร้างเครือข่ายค วามร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภ าครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒ นา
ผู้เรียน
5.3 เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำ นวน 3 วิชาชีพ คือสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ รองรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพในรายวิชาที่ประชนชน ชุมชน
และสถานประกอบการต้องการ
6.1.2 จำนวนหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และ
สถานประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร (ในเฟสที1่ ) และจำนวนไม่น้อยกว่า 50 หลักสูตร (ในเฟสที่ 2)
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6.1.3 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 400 คน
6.1.4 จำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 200 คน
6.1.5 การดำเนินการในเฟสที่ 2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่น้อยกว่า 20 สถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะได้รับการพัฒ นาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ชุมชน และสถานประกอบการ
6.2.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
6.2.3 เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เพิ่มสมรรถนะวิชาชีพ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ให้แก่บุคคล สถานประกอบการ
6.2.4 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากับชุมชน สถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดำเนินการขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการตามแผน ดังนี้
7.2.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
(2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
(3) สำรวจความต้องการของประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
7.2.2 ขั้นการดำเนินการ (Do)
(1) จัดเตรียม/ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
การ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชา
(3) จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ปรับปรุงห้องเรียนเป็นศูนย์ทดสอบ
(4) จัดเตรียมครูผู้สอน วิทยากร สื่อการเรียนการสอน
(5) จัดทำแผนการรั
ดทำแผนการรับสมัคร ประกาศรับสมัครฝึกอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบออนไลน์
และออฟไลน์
(6) ดำเนินการอบรมสัมมนาและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7.2.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
(1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
(2) ประเมินผลการดำเนินงาน
7.2.4 ขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (Act)
(1) ติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้เรียน
(2) สรุปผลการดำเนินงาน
(3) รายงานผลการดำเนินโครงการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8.1 งบประมาณจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และสถานประกอบการ
9.2 เครื อข่ ายความร่ว มมื อกั บ สถานประกอบการที่ เข้ม แข็ง ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ที่ ช่ว ยกัน พั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
9.3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 2 วิชาชีพ คือสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขา
อาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
10. การติดตาม
ดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 จากผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือในแต่ละรุ
ละรุ่น
10.3 จากครูผู้สอน คณะวิทยากร และกรรมการควบคุมการสอบจากสถาบันพัฒนาฝี
ฒนาฝีมือแรงงาน
10.4 จากการติ ด ตามผลการนำความรู้ ไปทำงาน/พั ฒ นางานของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบร ม รวมไปถึ ง
ความก้าวหน้าในงาน/อาชีพ
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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่ 25
โครงการ
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ยน
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ
งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้
ดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภ าพภายในของสถานศึกษาเป็นแน วทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีปกี ารศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่ างต่
างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิช าชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่องจากการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วน หนึ่งของการทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรี ยนในแต่
ยนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้ น และเป็นการแนะแนวทางใน การ
ประกอบวิชาชีพของผู้เรียน ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้ หรื
หรือเป็นการหารายได้เสริม ในการประกอบ
อาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึ
นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคล
5.2 เพื่อแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน
ยน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูสามารถดูแลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล
6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการ
7.4.1 กระบวนการดู แลและแนะแนวผู้ เรียนของสถานศึก ษา เพื่ อให้ ผู้ เ รีย นสามารถสำเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน
7.4.2 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
7.4.3 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
7.4.4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม
9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม
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โครงการที่ 26
โครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั
ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษ า ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21
ข้อ
การประเมิน เพื่อการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านป ระกันคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุ
ดคุณภาพในสถานศึกษาและได้ รัรบั การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชี พระยะสั้น ตามความ
ต้องการของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่ องจากการ ส่งเสริมผู้เรียนให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ เป็
เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้
ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ในหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น และเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่า งมีความสุข เพราะฉะนั้นจึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดี
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ร้ อ ยละจำนวนผู้ เรี ย น หลั ก สู ต รวิ ชาชี
ช าชีพ ระยะสั้ น มี คุคณ
ุ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ต ามคุ ณ ธรรม 8
ประการ ประกอบด้วยคุณธรรม ดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้ำใจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย
คุณธรรม ดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้ำใจ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการ
7.4.1 กระบวนการ ส่ งเสริมผู้ เรียนให้มีคุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ ตามคุณ ธรรม 8 ประการ
ประกอบ ด้ว ยคุณ ธรรม ดั งนี้ ขยั น ประหยั ด ซื่ อ สั ต ย์ สามั ค คี มี วินั ย ส ะอาด สุ ภ าพ มี น้ ำใจ เช่ น
โครงการจิตอาสา โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริ
งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี
7.4.2 จำนวนผู้ เรี ย นหลั ก สู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ งประสงค์ต ามคุณ ธรรม 8
ประการ
7.4.3 ผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุคณุ ลักษณะที่พึงประสงค์
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามคุ ณ ธรรม 8 ประการ ประกอบด้ว ยคุ ณ ธรรม ดั งนี้ ขยั น
ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้นำ้ ใจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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โครงการที่ 27
โครงการ
เพิ่มปริมาณผู้เรียน
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ดหางาน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อย่อยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั
ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พร ะยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้ การเพิ่ ม ปริ ม าณผู้ เรี ย น เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ เป็ น ส่ ว นห นึ่ งของการพั ฒ นาประเทศชาติ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกับ ความต้ องการในสถานการณ์ ปั จจุบั น และเป็ นการเพิ่ม พั ฒ นาผู้ เรียนอาชี วศึ กษาให้ เพิ่ มมากขึ้ น
ปรับ เปลี่ ยนภาพลักษณ์ ผู้เรียน อาชีวศึกษา เพื่อพัฒ นากำลั งคนให้ เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒ นาของ
ประเทศชาติ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
5.2 เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริ
งปริมาณ
6.1.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนผู้ฝึกอบรมได้ ร้อยละ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการงบประมาณ 2562
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาพั
กษาพัฒนาบุคลากรทีมี่ มคี ุณภาพให้แก่ประเทศชาติ
6.2.2 คุณ ภาพการจั ดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
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โครงการที่ 28
โครงการ
บริการชุมชนและจิตอาสา
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงา นคณ ะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินง านด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อใ
อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
ณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การบริ
การบริการชุมชนและจิตอาสาเป็นเรื่องสำคัญ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้วิชาชีพที่ตนเองได้ศึกษา
นำไปบริการชุมชน เช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้ความรู้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีท่ดี ีของผู้เรียนอาชีวศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนสร้างและ
ปลูกจิตสำนึกที่ดีมีจิตอาสา แบ่งเบาภาระราจ่ายให้แก่ป ระชาชน และเป็นการเพิ่มพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เพิ่ม
มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการชุมชน
5.2 เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน
ยน
6. เป้าหมายและตั
าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็
ดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานศึกษามีบริ
บริการชุมชนและจิตอาสาต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาเป็นที่ย่อมรับของชุมชน ท้องถิ่น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้
าจะได้รัรบั
9.1 สถานศึกษาเป็นที่ย่อมรับของชุมชน ท้องถิ่น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
10.1 รายงานผลการบริการชุมชนและจิตอาสา
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โครงการที่ 29
โครงการ อบรมวิชาชีพเบเกอรี่แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ผู้รัรบั ผิดชอบโครงการ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

4. หลักการและเหตุผล
ผล
ปัจจุบันของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนหนึ่งได้
งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากเศรษฐกิจการดำรงชีพต่างๆ การนำเอานวัตกรรมและ
ตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ ทั นสมั
น สมัย และแนวความคิ ด เรื่ อ งการดำรงชี วิ ต ในแต่ ล ะบุ ค คล ตลอดจนการเป็ น อยู่ ในสั งคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรั
อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อผู้มีงานทำ
งานทำ ผู้มีรายได้
รายได้
น้ อ ย แ ล ะผู้ ต ก งาน ซึ่ งป ระ ช าช น เป็ น ก ล ไก ล ก ารขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐ กิ จ ข อ งช าติ ใน ส ภ าว ะที่
ค่าครองชีพมีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น มีส่วนทำให้ประชาชนบางส่
ประชาชนบางส่วนบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ใน
การดำรงชี วิ ต การ ตาม ไม่ ทั น การเปลี่ ย นแป ลงทางด้ า นสั งค ม วั ต ถุ วั ฒ นธรรม และค่ า นิ ย มต่ า งๆ
ซึ่งอาจจะนำเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นเพื่อที่จะช่ วยป้
วยป้องกันและแก้ไขปัญ หาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในกลุ่มบุ คคล และประชาชน ในกลุ่มดั
มดังกล่ าวจึงควรที่จะได้รับการส่ งเสริมอาชีพ การมีรายได้ และพัฒ นา
ศักยภาพในเชิงบ วกเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างรายได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ต่อไป
วิท ยาลั ย สรพั ดช่ างสี่ พระยา
พ ระยา ได้ ตระหนั กถึงก ารส่ งเสริม และการพั ฒ นาคุณ ภ าพชี วิต การสร้างอาชี พ
ที่มัม่นั คง สร้างรายได้จ ากความสามารถของบุคคล และประชาชนที่สนใจ ให้ มีโอกาสเข้าถึงบ ริการในส่ วนนี้
สถานศึ ก ษาจึ งได้ จั ด ทำโครงการอบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น แก่ ป ระชาชน ธุร กิ จ เบเกอรี่ เพื่ อ อาชี พ ประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่บุบคคล
ุคคล และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ส ร้างกิ จ กรรมเสริ มที่เป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นา ตนเอง และ ชุมช น วิท ยาลั ยสารพัดช่างสี่ พ ระยา ให้ การ
สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมในการ
กอบรมในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นประโยชน์อย่
อย่างมีคุณค่า
ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว สร้างรายได้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความ
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รักความสามัคคีในสังคม ชุมชน
มชน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมในการ
กอบรมในการประกอบอาชีพ
ของบุคคล และประชาชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือให้
่ อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบเกอรี่เพื่ออาชีพ
5.2 เพื่ อให้ ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมฯ ได้มี แนวทางในการประกอบกิจ การหรือการขยายธุร กิจ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถปฏิบัติงานการธุรกิจเบเกอรี่เพื่ออาชีพ
5.4 เพื่อให้ผูผ้ทู ี่ได้รับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้แก่ตนเองแ
ตนเองและผู้อื่นตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุ
ในการประกอบธุรกิจ
5.5 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม โครงการอบรมวิ ช าชี พระยะสั้ น แก่ ป ระชาชน ธุ ร กิ จ เบเกอรี่ เ พื่ อ อาชี พ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
7. วิธีดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2563 – 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค.
63 63 63 64 64 64 64 64

1. ประชุมคณะกรรมการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ดำเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงาน

8. งบประมาณ
จากโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนธุรกิจเบเกอรี
จเบเกอรี่เพื
เพื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รัรบั
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับการธุรกิจเบเกอรี่
9.2 บริหารจัดการและแนวคิดในการสร้างธุรกิจขนาดย่อมเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้แนวทางในการประกอบ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถปฏิบัติงานเบเกอรี่เพื่อธุรกิจ อย่างถูกต้อง
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ
10.2 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
10.3 จัดทำรูปเล่มรายงาน
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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

101

โครงการที่ 31
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิ
พอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึ
วศึกษา “ธุรกิจกาแฟ”
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
❑ โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื
อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2
จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุ
กการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 6 ได้กำหนดความมุ่งหมายและการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุ
และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูป แบบ เพื่อประโยชน์การผลิต และพัฒ นากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบั นสาม
น สามารถจั ด การศึ ก ษาตามวรร คหนึ่ งในหลายรูป แบบรวมกั น ก็ ได้ ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเ รียนรู้ตลอดชี
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่ อการเปลี
อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเ กื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู
นจากผู้อื่นและจิตใจ ที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน
และเตรียมความพร้อมสู
อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนสร้างค่านิ ยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อมุ่งยกระดับ
คุณภาพของประชากรให้สูงขึ้น และยังส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตล
องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไข
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
สำนั กงาน ค ณ ะกรรม การการอ าชี ว ศึ กษ า จึ ง ได้ ป ฏิ รู ป ก ารอาชี วศึ ก ษ าให้ เป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จ
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การศึกษาทุกระดับมีประสิทธิภาพและมาตรฐานความรู้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคมโลก
จากการศึก ษาสภาพปั ญ หาของการจั ดการศึก ษาอาชีว ศึก ษา พบว่าการ จัดการอาชีว ศึกษา ควรมีการพั ฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการข องตลาดแรงงาน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและสังคมให้มากยิ่งขึ้น และ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชี วศึ
วศึกษายังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และยังขาดความเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พ ระยา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาต่
ญหาต่าง
าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพยายามมุ่งผลิตกำลังคนให้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และ สังคมโลก
ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการในกิจกรรมที่หลากหลาย และ
มุ่งเน้
งเน้นพัฒนาตัวตนผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัปญั ญา เพื่อให้
สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ างสี่ พ ระยา ภายใต้ สั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ งได้
จั ด เตรี ย มความพร้ อ มผู้ เรี ย นอ าชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของผู้ เรี ยน
อาชีว ศึกษาให้ ตรงกับ ควา มต้องการของสถานประกอบการและสังคมโลก เพื่ อเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม
ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นชนชาวไทยของตนตลอด จนเพื่อ
ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข มีคุณลักษณ ะที่พึงประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้โครง การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ธุรกิจกาแฟต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกทักษะชีวิวติ สร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก่อนเข้
อนเข้า
เรียนในสถานศึกษาให้
กษาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และสร้างความภูมิใจในวิชาชีพและความเป็
พและความเป็นนักเรียนสายอาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนาการรับรู้แนวทางพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมเรียนสายวิชาชีพ
5.3 เพื่อสร้างธุรกิจร้านกาแฟเป็นแบบอย่างการสร้างธุรกิจให้แก่นักเรียนสายอาชีพได้นำไปใช้ในธุรกิจจริง
5.4 เพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการค้าของแผนกอาหารและโภชนาการนำไปสู่ธุรกิจร้านกาแฟ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 การสร้างลูกค้าให้ กับธุรกิจ กาแฟ ทั้งผู้บริหาร
ห าร ครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่อยู่
ใกล้เคียงวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนสายอาชีพมีการสร้างงาน สร้างธุรกิจ เพื่อพัฒนาการค้ าของวิ
าของวิทยาลัยฯ สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา และสร้างความภูมิ ใจในการศึกษาสายอาชีพ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการตลาดแรงงานที่ได้มาตรฐานสากล
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7. ระยะเวลาดำเนินงาน
7.1 เริ่มดำเนินงานโครงการ
7.2 สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ

ตุลาคม 2563
กันยายน 2564

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาท
นบาทถ้วน)
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 จำนวนผลิตผลที่มีการจำหน่ายผ่
ายผ่านโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อธุรกิจร้านกาแฟ
9.1.2 จำนวนผู้ เรี ย นที่ ผ่ านการฝึ กอบรมตามโค รงการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนอาชี วศึ กษาเพื่ อธุรกิ จ
ร้านกาแฟ
9.2 เชิงคุณภาพ
9 .2 .1 ความพึ ง พอใจของผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมตามโครงการเตรี ย มความพร้ อ มผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
เพื่อธุรกิจร้านกาแฟ
9 .2 .2 ความพึ งพอใจของลู ก ค้ า ที่ ได้ รั บ บริ ก ารจากร้ า นกาแฟในโครงกา รเตรี ย มความพร้ อ มผู้ เรี ย น
อาชีวศึกษาเพื่อธุรกิจร้านกาแฟ
10. ขั้นตอนการดำเนินงาน
นงาน
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ดำเนินงานตามโครงการ
- ติดตามและประเมินผล
- สรุปรายงาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ที่ได้รับการอบรมสายอาชีพมีการสร้างงาน สร้างธุรกิจ เพื่อพัฒนาการค้าของวิทยาลัยฯ สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่ พึพงึ ประสงค์ของผู้เรียนอาชี วศึ
วศึกษา และสร้างความภูมิใจในการศึกษา
สายอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที
องการของสถานประกอบการที่ต้องการตลาดแรงงานที่ได้มาตรฐานสากล
11.2 ผู้ที่ได้รับการอบรมเตรียมพร้อมเรียนสายวิชาชีพและพัฒนาการรับรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพร้อม
สร้างธุรกิจร้านกาแฟ
11.3 มีธุธรุ กิจร้านกาแฟ เป็นแบบอย่างการสร้างธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรมสายอาชีพได้
นำไปใช้ในธุ
ในธุรกิจจริง
11.4 มีการกระจายผลิตผลของแผนกอาหารและโภชนาการเข้าสู่ธุรกิจร้านกาแฟ
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
12.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
12.2 จัดทำรูปเล่
ปเล่มรายงาน
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โครงการที่ 32
โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบกา
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสา รพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัด ช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใ น
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนใ นรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประก อบอาชีพอิสระ เป็น
เรื่องสำคัญที่วิทยาลัย ฯ ต้องส่งเสริ มให้
มให้ผู้เรียนได้มีมคี วามรู้ความเข้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็นการ
แนะแนวทางในการประกอบวิ ชาชี
ชาชีพของผู้เรียน ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ หารายได้
เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่
อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
5.2 เพื่อแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารั
ารับการอบรม จำนวน 30 ท่าน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรีเรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี
ยนเรียนรู้
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รัรบั
9.2.1 ผู้เรีเรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
9.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู
บการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีมสี มรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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โครงการที่ 33
โครงการ ส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิ
งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้
อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริ
บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึ
การศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึ
จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิ ชาชี
ชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรีเรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิ
ดประสิทธิผล
เนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย เป็นเรื่องสำคัญ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการทำให้ ผู้ เรี ย น ใช้ เป็ น การแนะแนวทางในการประกอบวิช าชีพ ข องผู้ เรีย น ได้ท ำให้ ผู้ เรีย น
มีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริม ในการ
ประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึข้นึ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และนำความรู
และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย จำนวน 10 ผลงาน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
างสรรค์ หรือการวิจัยแก่ผู้เรียน
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ
บาท ได้แก่
งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม
9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมผู้เรีเรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย
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โครงการที่ 34
โครงการ
พัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
1. ชือบุ
่ อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั
ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดี
ดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพร ะยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้ การจั
การจัดการระบบข้อ มูล สารเทศเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒ นาส ถานศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างแห่งเรียนรู้ ร่วมไปจนถึงการเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษามีความจำเป็น ต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
ณภาพ
มาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงได้
งได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5.2 เพื่อประชาสัมพั
มพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศหน่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึ
วศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน
6.2.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตังคำสั
้ งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนิ
มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ระบบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน
9.2 การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
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โครงการที่ 35
โครงการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ





โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื
อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 4 ด้านการมี
านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระย า เป็นสถานศึกษาสังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา
กษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษ าเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่
งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่
งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ส ามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การระดมทรั
การระดมทรัพยากรเพื่อ การจัดการเรียนการสอน เป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒ นา
สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้ งด้
งด้านบริห ารทัพยากร ด้านแผนงานและความร่วมมือ ด้านวิช าการ และด้านพั ฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนก ารสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ระดม
ทรัพยากรเพื่อการจั
อการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องมือเครื่องจักร สื่อการเรียนการสอน และวิทยาก รผู้เชี่ยวชาญ
ทำให้ ส ถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษากำหนดในเรื่องของ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึ
นจึงได้จัดทำโครงการนีขึ้ ข้นึ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติ
5.2 เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ
งบประมาณ 2564)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบับตั ิงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึ
วศึกษา พ.ศ. 2561
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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โครงการที่ 36
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
นท์
2. ลักษณะโครงการ

□ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ (ใช้งบประมาณของวิทยาลัย จำนวน 40,000 บาท)
□ โครงการพิเศษ

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชี
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1 .1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒน า คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระ ดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรีย นรู้ทีท่มี ี
ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพั ฒนาศั
ฒ นาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางใน การพัฒนา คือ พัฒ นาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุ ดมศึกษา
กษา ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด
และสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบ รมแก่กลุ่มผู้
สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอ กระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อ
สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต
3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในด้านการอาชีวศึกษา
ให้ ผู้ เรีย นทุกคน ทุกกลุ่ ม ทุกพื้ น ที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าห มาย และการสร้างความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้ วัวดั คือ (1) จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒ นาและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จำนวนผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จำนวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระ ดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.3 ความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
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3.3.1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
3.3.2 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึ กษา
กษา การพัฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่ อง โดยให้มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษา
ต้องยึดผู้เรียนสำคัญที่สุสดุ
3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้
ยนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ
3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอ บรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรม
กอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560
3.4.1 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา กำหนด ให้ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานของก ารจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้ น ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระ ดับคุณ ภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.4.2 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ กำหนดให้สถานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสู
กสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ในการจัด
การศึกษาและประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพชั้น สู ง และการฝึ กอบรมวิช าชีพ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลั กสู ตรอาชีวศึกษ า
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิ
อกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และควา มต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประ กอบการหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.6 ความสอดคล้องกับระเบียบสำนักงานค ณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 : 2 การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
กำหนดจุดมุ่งหมาย รูป แบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญห าและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม และกำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนา หลักสูตรระยะสั้นที่กำหนดแนบ
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ท้ายระเบี ย บ โดยการมี ส่สว่ นร่ วมของสถานประกอบการ ผู้ ป ระกอบอาชีพตามหลั กสู ตร สั งคม ชุมชนที่มีส่ วน
เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
เสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชี พเดิ
พเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประก าศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ
3.7 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
3.7.1 มาตรฐานที่ 3 ก ารสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้
อในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ : สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล
คคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นและ คนในชุ ม ชนสู่ สั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ และ 3.2 ด้ า นนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย : สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด ทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดำเนิ
พระยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 0
ชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลา ย เนื่องจากจำนวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบ
กับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจำกัด และพัฒนาโดยครูผู้ส อน โดยยัง
ไม่ได้สำรวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พร ะยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัด
การศึ กษาวิช าชี พ ที่ มี ความยื ด หยุ่ นในการกำหนดจุ
น ในการกำหนดจุด มุ่ งหมาย รูป แบบ วิธีก ารศึ ก ษา ระยะเวลา การวัด และ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจ ะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่ อละกลุ
อละกลุ่ม โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่
ต้องการของอาชี พ การจั ดการศึ กษาแบบ นี้ จะเป็ นการสร้างโอกาสให้ กับคนทุ กเพศทุ กวัยที่ ไม่ ส ามารถเข้าถึ ง
การศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลาย
เพื่อให้ได้ข้ขอ้ มูลที่เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา แล ะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจความ
ต้องการการฝึกอบรมวิ
กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ
ภาครัฐ และภาคเอกชน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัย ให้ได้หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู
องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย และตรงกั บความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
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5.2 เพื่ อนำหลั กสู ตรที่ ได้รั บ การพัฒ นาแล้ วไปใช้ ในการ จัดการเรีย นการสอนในศูน ย์ฝึ กอบรมวิช าชี พ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง จำนวน 2 รายวิชา
6.1.2 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 18-60 ชั่วโมง จำนวน 30 รายวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลั ก สู ต รระสั้ น และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ที่ ผ่ า นการพั ฒ นาโดยใช้ ก ระ บวนการวิจั ย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ
7. กิจกรรมและหรื
จกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติตโิ ครงการ
7.2 ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ
7.3 ร่างหลักสูตร
7.4 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
7.5 ทดลองใช้หลักสูตร
7.6 ปรับปรุงหลักสูตร
7.7 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
สถานที่ดำเนินการ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้
มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา
8.1 งบประมาณการจัดส่งเอกสาร การจัดทำเอกสาร และเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการพัฒนา
ฒนา และวิพากษ์
หลักสูตร จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชน และสถานประกอบการมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
9.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
9.3 ข้ อ มู ล ความต้ อ งการการฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น จากประชาชน ชุ ม ชน และสถาน
ประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ
มาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.3 รายงานผลโครงการ และงานวิจัย ต่อสถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลให้สถานศึกษาอื่น
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โครงการที่ 37
โครงการ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ/หลักสูตรรายวิชา
1.1 ผู้รับผิดชอบโค
ดชอบโครงการ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
2. ลักษณะโครงการ □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึ
วศึกษา (1) ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล (3) ส่งเสริมการมี
มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3 .2. 1 มิ ติ ที่ 2 ก ารพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ “ป รั บ การเรี ย น เป ลี่ ยน การส อน ป ฏิ รู ป การสอ บ
ให้ทันยุคสมัยอย่างมี
างมีคุณภาพ ด้านผู้เรียน (2.1) เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อ มเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (2.2)
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูน ย์กลาง (2.5) พัฒ นาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มิติที่ 4
ความร่ ว มมื อ ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา “เพิ่ ม ทั ก ษ ะวิ ช าชี พ ด้ วยความ ร่ ว มมื อ ในและต่ า งประเทศ ” (4.3)
ขยายความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา พั ฒ นาครู พั ฒ นา
การเรียนการสอน
3.3 ความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 8 (1) เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
3.3.2 มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่ งต่
งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ
3.3.3 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรั พย์
พย์สินทั้งจาก
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุ คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ๆ และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา แ ละให้รัฐส่งเสริมและจูง
ใจในการระดมทรัพยากรสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนโดยใช้มาตรการลดหย่อน หรือยกเว้นภาษี
3.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
3.4.1 มาตรา 10 (3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกำหนดนโยบาย
การผลิ ต และพั ฒนากำลั
ฒ นากำลังคน รวมทั้ งการกำหนดมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา (4) การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียน และระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับ
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การศึกษาและการฝึกอบรมวิ ชาชี
ช าชีพอ ย่างต่อเนื่อง (5) การมีระบบจูงใจให้ สถานประกอบการมีส่ วนร่วมในการ
จัดการอาชีว ศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอ กชนในการจัดการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
4. สภาพปัจจุ
จจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็น การพัฒนาสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบ ทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ำทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มี
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การ พัฒนาวิทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี
ความล่าช้า และมีน้อย การใช้องค์ความรู
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย เกิดความเหลื่อม
ล้ำทางด้
ำทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ในระดับสูง ทำให้ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลาย
ด้านยังต่ำกว่าเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมบนฐานความรู้ และได้กำหนด
กำหนด
จุดเน้ น ไปสู่การปฏิบั ติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างจริงจัง ดังนี้ (1) การพัฒ นานวัตกรรมและการนำไปใช้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุก ๆ ด้าน (2) การเตรียมค วามพร้อมของประเทศ
อมของประเทศ
ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับ สนุนการวิจัยและพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอด
เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีขั้นสูง และการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโน โลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่ อมต่
อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มมูี มลู ค่าสูง การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี รวมทั้งเชื
งเชื่อมโยงระหว่างภาคการ
ผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อ ย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม
กับสถาบั นวิจั ย สถาบั นการศึกษา เพื่อให้ สามารถเข้าถึง และนำผลงานวิจั ยพร้
ยพร้อมใช้มาต่อยอด ใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิ ช ย์ การสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานอ ย่ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยระหว่ า งสถาบั น วิ จั ย สถาบั น การศึ ก ษา ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคปร ะชาชน/ชุมชน (3) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้
งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติติ และทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การผลิ
การผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาในระยะ
กษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 – 2569) ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา
รวมทั้งการเพิ่มสมรรถนะของผู้ปฏิ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำหนดไว้
งกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีว ศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ โดยมีกล
ยุทธ์ (1) ส่งเสริมและพัฒ นา อาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งมีโครงการ
สำคัญ คือ โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และยกระดับรา ยได้ของชุมชน และโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามควา ม
ต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ (2) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมตลอด
ชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผู้อยู
อยู่นอกระบบ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา โครงการอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตาม โครงการ
พระราชดำริ โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ (3) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่ อการพั
อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือ
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สร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือ
เปลี่ ย นอาชี พ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และโครงกา รอบรมย กระดั บ ฝี มื อ แรงงานหลั งเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ร ะยา เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะรองรับความต้องการของ
ชุมชน และสถานประกอบการ เป็นการศึกษานอกระบบ เป็นระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย รองรับ
ความต้องการของประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป็ นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และร ะดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้
บความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตร
การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ที่ จ ะ แก้ ปั ญ หา และ ตอบสนองนโยบายต่ า ง ๆ คื อ เป็ น หลั ก สู ต ร ที่ เ ปิ ด สอน ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จำกัดเฉพาะ
นักศึกษาในระบบเท่านั้น ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนอีกจำนวนมากที่สนใจ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลังจึงเล็งเห็นความสำคัญในใช้การหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพแก้ปัญหา สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งการดำเนินการไปสู่
ความสำเร็จตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องสร้างความร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึ
ดการศึกษา โดยเฉพาะ
ในด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้ างเครือข่าย ความร่ว มมือ ระหว่างวิท ยาลั ยสารพั ดช่างสี่ พระยา สถาบั นการศึกษา ภ าครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชุมชน ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒ นานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 10 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึง่ เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
6.2.2 เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันดูแล ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการศึกษาดูงาน
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการต่อสถานศึกษา
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7.2 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการประสารเครือข่ายความร่วมมื อ ในการสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน
7.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ
หมายเหตุ : สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8.1 ขอสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือครุ
อครุภัณฑ์
ณฑ์การจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
9.2 ผู้เรียนได้รั บ โอกาสและการพัฒ นาในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะความรู้ การสร้างและพัฒ นานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และด้านอื่น ๆ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญ
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
10.3 ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
10.4 ความร่วมมือที่ทำให้เกิดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
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โครงการที่ 38
โครงการ จัดทำเว็
ดทำเว็บไซต์ และเครือข่
อข่ายสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1.1 นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ โทรศัพท์ 095-7695787
□ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
□ โครงการตามภาระงานประจำ
□ โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา ใช้งบประมาณส่วนตัวของนายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ จำนวน 10,000 บาท)
2. ลักษณะโครงการ

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั
ยมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่ วมของ
วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคม และวิสั ย ทั ศ น์ “คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพ
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศต วรรษที่
21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่ าเที ย มในด้านการอาชีว ศึกษา ให้ ผู้ เรียนทุ กคน ทุกกลุ่ ม ทุ กพื้ นที่ และทุ กระดั
กระดับ
การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ณภาพ
3.3 ความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ในการ
กำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา ก ารวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
สำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูต รจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ ให้ผู้เรียนได้
ยนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารทำให้การแสวงหาความรู้ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ช่องก ารสื่อสารความรู้จึง
เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานจัดการศึกษาจะต้องพัฒ นาให้ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ทุกเวลา
และสามารถเชื่อมโยงให้ผูผ้ใู ช้จำนวนมากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เว็บไซต์เป็น สื่อที่สามารถรวบรวมข้อมูล เชื่ อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจากหลายแหล่งมาไว้ที่เดียวกัน
สามารถเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื
อหาเฉพาะเรื่อง เป็นประตูเปิดรับการติดต่อสื่อสารจากผู้ใช้/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส ามารถสร้างเนื้อหาได้
หลากหลายครอบคลุมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บไซต์ได้พัฒ นาให้
สามารถเชื่อมโยงกับช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้ น เพื่ อให้ แผนกวิช าช่างไฟฟ้ากำลั งมีช่องทางในการสื่ อสารประชาสั มพัน ธ์กิจกรร ม ข่าวสาร และ
สารสนเทศของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมบริหารทางวิชาการ กิจก รรม
ศูนย์บ่มเพาะวิ
มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชน กิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมเครือข่ายครูอาจารย์และศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และกิจกรรมชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
เป็ น ต้น ที่ส ามารถอัพ โหลดข้อมูล ได้อย่ างรวดเร็ว คล่ อง ตัว และสามารถสื่ อสารกับ ผู้ ใช้ ได้ทั นที และสามารถ
เชื่อมโยง (Link) กับระบบ e-learning ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเว็บไซต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พร ะยา
เป็นการเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเว็บไซต์แผนกวิชาช่
ชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5.2 เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Youtube ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5.3 เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้แบบ e-learning ให้กับผู้เรียน
5.4 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น (1) โครงกา รศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวม
ช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
5.5 เพื่อเป็นช่องทางกิจกรรมเครือข่ายครูอาจารย์และศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และชมรมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริ
งปริมาณ
6.1.1 เว็บไซต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 เว็บไซต์
6.1.2 Page ใน facebook จำนวน 1 Page
6.1.3 Page ของเว็บไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์
บ่ ม เพาะวิ ช าชี พ ศู น ย์ ร วมช่ า ง (2) โครงการศู น ย์ เรี ย นรู้ชุ ม ชน ( 3) โครงกา รศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์
6.1.4 Page ของเว็บไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และสารสนเทศของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6.2.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Youtube ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6.2.3 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์
รวมช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
6.2.4 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการทำงาน

พ.ศ.2564
ก.ย

ต.ค

พ.ย

พ.ศ.2564
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เมย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ
P 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4. ออกแบบเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
5. ดำเนิ น การจัดทำเว็บ ไซต์ และเครื อข่ายสังคม
D
ออนไลน์
6. ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
C
8. ประเมินผลการดำเนินงาน
9. สรุปผลการดำเนินงาน
A
10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)
สถานที่ดำเนินการ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร
พยากร และแหล่งที่มา
การดำเนิ น โครงการ ใช้งบประมาณส่วนตัวของ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้ น
10,000 บาท/ปี (ค่าโดเมนเนม และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และสารสนเทศ
9.2 เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (แฟนเพจ) ทั้งจากบุคคล ชุมชน และสถานประกอบการ
9.3 กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง (2) โครงการศูนย์
เรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการป ระชาสัมพันธ์
นธ์ผ่านเว็บไซต์ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่
ปเล่ม) ต่อสถานศึ
อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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ส.ค

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิ
ายเงิน
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วย:บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

15,722,220.48

15,722,220.48

1

งานตามภาระงานประจำ

15,200,230.48

15,200,230.48

1.1

งบดำเนินงาน

6,072,230.48

6,072,230.48

1.2

งบลงทุน

-

9,128,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,128,00.00

- ค่าครุภัณฑ์

-

2,679,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,679,500.00

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

-

6,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000,000.00

2

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
โครงการบริหารจัดการสถานศึ
การสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
โครงการขอสนับสนุนเครื่องมื
องมือช่างไม้
เพื่อฝึกทักษะช่างไม้
โครงการปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตร
วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

665,490.00

665,490.00

นายบุญช่วย บัวคลี่
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสุกัญญา แย้มยิ้ม
หัวหน้างานบุคลากร

100,000.00

























100,000.00

50,000.00

























50,000.00

นางสาวยอแสง โกวิททวี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวยอแสง โกวิททวี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง
แผนกวิชาหัตถกรรม
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า

20,000.00

























20,000.00

30,000.00

























30,000.00

32,030.00

























32,030.00

70,000.00

























70,000.00
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ที่
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
โครงการส่งเสริ
เสริมผู้เรียนด้านทักษะ
กษะ
วิชาชีพ
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสู
กสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
โครงการพั
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
โครงการส่
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการส่งเสริ
เสริมการจัดการเรียนการ
สอน
โครงการจัดระบบการนิเทศการเรียน
การสอน
โครงการพัฒนาแหล่งเรี
เรียนรู้และศูนย์
วิทยบริ
ทยบริการ
โครงการส่งเสริ
เสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.17

โครงการจัดอบรมและทดสอบ
อบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมืมอื แรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศ

2.18

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดครู
พิเศษ ครู๓มิปัญญาท้องถิ่นครู
นครู
เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ในสถาน

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
งบประมาณที่ใช้

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

























50,000.00























-

รวมเป็นเงิน

นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล

50,000.00

นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายสมบัติ พันเลิศจำนรรจ์
หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นายบุญช่วย บัวคลี่
หัวหน้างานอาวีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
แผนกช่างเครื่องทำความเย็น

-

























-

-

























-

-

























-

-

























-

-

























-

-

























-

55,000.00

























55,000.00

-

























-

100,000.00

























100,000.00

14,400.00

























14,400.00

นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-
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ที่

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
ประกอบการแผนกวิชาผ้าและเครื
าและเครื่อง
แต่งกาย
กาย
โครงการระบบการสอน E-Training
แผนกวิชาไฟฟ้า
โครงการทำเนียบผู้เชี
เชี่ยวชาญทำเนียบ
สถานประกอบการเพือ่ พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
โครงการเครือข่ายวิชาชีพ PLC เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนาอั
นาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ
โครงการหลักสูตรระยะสั้นและ
หลักสู
กสูตรวิชาชีพรายวิชานิวเมติกส์
และไฮโดรลิกส์
โครงการศูนย์
นย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
Career Training Center ประจำปี
2564
2564
โครงการดู
โครงการดูแลและแนะแนว
ลและแนะแนวผูผู้เรียน

2.27

โครงกา
รส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์
โครงการส่
อันพึงประสงค์
โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

2.28

โครงการบริการชุมชนและจิ
มชนและจิตอาสา

2.29

โครงการอบรมวิชาชีพเบเกอรี
เบเกอรี่แก่
ประชาชน

2.26

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
งบประมาณที่ใช้

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

รวมเป็นเงิน

นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า

-

























-

-

























-

นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
แผนกวิชาอาหารฯ
นายกฤษดา โฉมศรี
แผนกวิชาช่างยนต์

-

























-

40,000.00

























40,000.00

-

























-

นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า

-

























-

นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา
หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล
หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา
หัวหน้างานแนะแนวฯ
นายอุกฤษฎ์ วัชระพิริยะกุล
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
แผนกวิชาอาหารฯ

20,000.00

























20,000.00

47,002.40

























47,002.40

-

























-

50,000.00

























50,000.00

25,000.00

























25,000.00
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ที่
2.30
2.31
2.32

2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

โครงการประชุมหารือวางแผน
ขับเคลื่อนนโยบ
ายพัฒนาวิทยาลัยฯ
นนโยบายพั
Excellent
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชี
มการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกิจ
กาแฟ
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ

นางสัญญา แย้มยิ้ม
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
แผนกวิชาอาหารฯ

โครงการส่งเสริมผู
มผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรื
หรือ
งานวิจัย
โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
โครงการจัดทำเว็บไซต์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์แผนกวิชาไฟฟ้า
โครงการทั
โครงการทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แขนกลเพื่อ
คนพิการ”
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตั
การตัด
ผมชาย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
งบประมาณที่ใช้

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

3,450.00

























3,450.00

59,900.00

























59,900.00

นางสาวทิพวรรณ ทนุ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

-

























-

นายรังสรรค์
สรรค์ แจ่มกระจ่าง
หัวหน้างงานวิจัยฯ

-

























-

นายสมบัติ พันเลิศจำนรรจ์
ศจำนรรจ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
หัวหน้างานความร่
างานความร่วมมือ
นายเลอพงษ์ สุวรรณนั
รรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
แผนกวิชาไฟฟ้า
นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง

-

























-

-

























-

10,000.00

























10,000.00

-

























-

-

























-

4,140.00

























4,140.00



















3,500.00

นางสาวจรินทร์ เลีย้ งสุข
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

3,500.00

รวมเป็นเงิน

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา| 127

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
งบประมาณที่ใช้

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564



















15,000.00



















30,495.00

รวมเป็นเงิน

การศึกษา 2564

3

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่าง
นายบุญช่วย บัวคลี่
จักรยานยนต์ หลักสูตรปวช. ปี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา 2564
โครงการน้ำดื่ม ตรา วช.สี่พระยา
นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ

4

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

2.41
2.42

15,000.00
30,495.00





-

-

-

-
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ปรัชญาของวิทยาลัย
“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”

เอกลักษณ์วิทยาลัย
“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

อัตลักษณ์วิทยาลัย
“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
www.spy.ac.th

