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คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        
เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสำคัญ            
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส ำนักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ในการดำเนินการจัดทำได้ผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วน เช่น คณะครู ผู้บริหารของสถานศึกษา ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพอันสูงสุดจากการใช้
งบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 
จะเป็นแนวทางในการนำนโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
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1 
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 โครงการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน  (14)      54 
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 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครูเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
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 โครงการเครือข่ายวิชาชีพครู (PLC) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา (โครงการเพื่อของบประมาณ 
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 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกิจกาแฟ  (31) 102 
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 และแผนใช้จ่ายเงิน  ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

    
  

ภาคผนวก  
      

  
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  

บทนำบทนำ  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

  
  

ปรัชญาปรัชญา                

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

        
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์                       

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

                  

พันธกิจพันธกิจ                      
11..  พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
22..  พัฒนาครูและบุคลากรในพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
33..  มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี  
44..  ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
55..  พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  

  
อัตลักษณ์ อัตลักษณ์   

“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”  
  

เอกลักษณ์เอกลักษณ์  
“ส“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”ถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    22  

  

  

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2      

ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อสถานศึกษาชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษ    SSiipphhrraayyaa  PPoollyytteecchhnniicc  CCoolllleeggee  

ที่ตั้งสถานศึกษาที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  474/2 เลขที่  474/2   ถนนสี่พระยา ถนนสี่พระยา   แขวงมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม   เขตบางรักเขตบางรัก    

      จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานคร    รหัสรหัสไปรษณีย์  10500ไปรษณีย์  10500  

โทรศัพท์โทรศัพท์    โทร. 02โทร. 02--2361245,022361245,02--23613122361312  

โทรสารโทรสาร      โทร. 02โทร. 02--23322522332252  

เว็บไซต์เว็บไซต์      wwwwww..ssppyy..aacc..tthh  

เนื้อท่ีของสถานศึกษาเนื้อท่ีของสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า)วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า)  เนื้อท่ีเนื้อท่ี  1,0291,029  ตารางวาตารางวา  

      วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอ่ียมละออ)พระยา (สาขาเอ่ียมละออ)  เนื้อท่ีเนื้อท่ี      380380  ตารางวาตารางวา  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาบ่อนไก่)วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาบ่อนไก่)    เนื้อท่ีเนื้อท่ี  9,0749,074  ตารางวาตารางวา  
  

มีมีอาคารเรียน   รวมทั้งอาคารเรียน   รวมทั้งสิ้นสิ้น    3  หลัง3  หลัง  มีห้องทั้งสิ้นมีห้องทั้งสิ้น  8080  ห้องห้อง  ได้แก่ได้แก่  

11..  อาคาร 1อาคาร 1  จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  4040  ห้องห้อง  พ.ศ. 2459พ.ศ. 2459  

22..  อาคาร 2อาคาร 2  จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  3030  ห้องห้อง  พ.ศ. 2490พ.ศ. 2490  

33..  อาคาร 3 อาคาร 3   จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  1010  ห้องห้อง  พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526  

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)  จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  

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

อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์   จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

http://www.spy.ac.th/
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
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ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลบุคลาข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบกรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

  
ข้าราชการข้าราชการ    รวมรวม  1919  คนคน    (ข้าราชการ(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)ครู และข้าราชการพลเรือน)  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ตำแหน่งตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

11..    นางสาวรุ่งนภานางสาวรุ่งนภา  ปุณยานุเดชปุณยานุเดช  ปริญญาปริญญาเอกเอก  ผู้อำนวยผู้อำนวยการ การ 
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--  ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้อำนวยการวิทยาลัย  

22..    นางสุกัญญานางสุกัญญา  แย้มยิ้มแย้มยิ้ม  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด ––
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์  
--วิชางานประดิษฐ์ของวิชางานประดิษฐ์ของ
ชำร่วยและของที่ระลึกชำร่วยและของที่ระลึก  

--ทำหน้าที่ รองฝ่ายวิชาการทำหน้าที่ รองฝ่ายวิชาการ  
--หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  
--หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออหัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ  

33..    นายนพดลนายนพดล  นภวรรณนภวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --ทำหน้าที่ รองฝ่ายพัฒนากิจการทำหน้าที่ รองฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนฯนักเรียนฯ  
--หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  

44..    นางสาวบุญนาคนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีภัทรพงศ์มณี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาเสื้อเบื้องต้นวิชาเสื้อเบื้องต้น  
--วิชาเสื้อสมัยนยิม 1วิชาเสื้อสมัยนยิม 1  
--วิชากระโปรงสมัยวิชากระโปรงสมัย
นิยมนิยม  
--วิชาชุดติดกันวิชาชุดติดกัน  

--ทำหน้าที่ รองทำหน้าที่ รองฝ่ายแผนงานและฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือความร่วมมือ  
--หัวหน้างานวางแผนและหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณงบประมาณ  
--หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกายแต่งกาย  

55..    นางสาวยอแสงนางสาวยอแสง  โกวิททวีโกวิททวี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาโปรแกรมวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูปคอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูป
จัดพิมพ์เอกสารจัดพิมพ์เอกสาร  
--วิชาโปรแกรมวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูปคอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูป
ออกแบบงานนำเสนอออกแบบงานนำเสนอ  

--ทำหน้าที่ทำหน้าที่  รองฝ่ารองฝ่ายบริหารยบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากร  
--หัวหน้างานประชาสมัพันธ์หัวหน้างานประชาสมัพันธ์  
--หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไปหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  

66..    นางสาวจรินทร์นางสาวจรินทร์  เลี้ยงสุขเลี้ยงสุข  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาหัตถกรรมงานวิชาหัตถกรรมงาน
เชือกเชือก  
--วิชางานประดิษฐ์จากวิชางานประดิษฐ์จาก
คริสตัล ลูกปัด และหินคริสตัล ลูกปัด และหิน  

--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์  

77..    นายวชิระนายวชิระ  ไชยสิงห์ไชยสิงห์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาวิชาช่างพื้นฐานช่างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  

--หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  

88..    นายเลอพงษ์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์สุวรรณนันท์  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคารในอาคาร  
--วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้าวิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับกระแสสลับ  

--หัวหน้าแผนกวิชาช่หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าางไฟฟ้า  

99..    นายชาลีนายชาลี  วงศ์สอนธรรมวงศ์สอนธรรม  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาการวาดเขียนวิชาการวาดเขียน
เบื้องต้นเบื้องต้น  
--วิชาวาดภาพด้วยวิชาวาดภาพด้วย

--หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการหัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการ
เรียนการสอนเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศลิป์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศลิป์  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ตำแหน่งตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

เทคนิคสีน้ำเทคนิคสีน้ำ  
1100..    นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์  วรพงศธรวรพงศธร  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  

วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างประกอบโครงวิชาช่างประกอบโครง
อะลูอะลูมิเนยีม1,2,3มิเนยีม1,2,3  
--วิชาออกแบบและวิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3ประเมินราคา 1,2,3  

--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรมหัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม  
--หัวหน้าสาขาบ่อนไก่หัวหน้าสาขาบ่อนไก่  

1111..    นายบุญช่วยนายบุญช่วย  บัวคลี่บัวคลี่  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  
--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์
ระบบหัวฉีดระบบหัวฉีด  

--หัวหน้างานอาคารสถานทีหัวหน้างานอาคารสถานที  
--หัวหน้าหัวหน้างานทวิภาคีงานทวิภาคี  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
ช่างยนต์ช่างยนต์  

1122..    นายสมบตัินายสมบตัิ  พันเลิศจำนรรจ์พันเลิศจำนรรจ์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
สำเรจ็รูปดา้นกราฟิกสำเรจ็รูปดา้นกราฟิก  

--หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
--หัวหน้างานวิทยบริการและหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุดห้องสมุด  

1133..    นายกฤษดานายกฤษดา  โฉมศรีโฉมศรี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างเควิชาช่างเครื่องล่างรื่องล่าง
รถยนต์รถยนต์  

--หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  

1144..    นายอุกฤษฏ์นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกลุวัชระพิริยะกลุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชางานติดตั้งวิชางานติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  
--วิชางานซ่อมและบำรุงวิชางานซ่อมและบำรุง
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  

--หัวหน้างานโครงการพิเศษฯหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำ
ความเย็นความเย็น  

1155..    นางสาวเพ็ญพรนางสาวเพ็ญพร  เสรีกลุเสรีกลุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาแต่งหน้าพ้ืนฐานวิชาแต่งหน้าพ้ืนฐาน  
--วิชาแต่งหน้าโอกาสวิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษพิเศษ  
--วิชาเกล้าผมวิชาเกล้าผม--ถักเปยีถักเปยี  

--หัวหน้างานวัดผลประเมินผลหัวหน้างานวัดผลประเมินผล  
--หัวหน้างานกิจกรรมฯหัวหน้างานกิจกรรมฯ  
  

1166..    นางสาวทิพวรรณนางสาวทิพวรรณ  ทนุทนุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาอาหารยุโรปวิชาอาหารยุโรป  
--วิชาขนมอบยอดนิยมวิชาขนมอบยอดนิยม  
--วิชาการแต่งหน้าเค้กวิชาการแต่งหน้าเค้ก
ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  
--วิชาอาหารไทยวิชาอาหารไทย  

--หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้า และประกอบธุรกิจการค้า และประกอบธุรกิจ  
--หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  
--หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  

1177..    นางสาวรภัทภรนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐภาชนะภคณัฐ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการบัญชีซื้อขายวิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าสำหรับธรุกิจสินค้าสำหรับธรุกิจ
เจ้าของคนเดียวเจ้าของคนเดียว  
--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
สำเรจ็รูปเพื่องานบัญชีสำเรจ็รูปเพื่องานบัญชี  
--วิชาการบัญชีธุรกิจวิชาการบัญชีธุรกิจ
บริการบริการ  

--หัวหน้างานบัญชีหัวหน้างานบัญชี  
--หัวหน้างานประกันคณุภาพฯหัวหน้างานประกันคณุภาพฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาบัญชีหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  

1188..    นางสาววัลลีนางสาววัลลี  ตรีวุฒิตรีวุฒิ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการเขียนภาพวิชาการเขียนภาพ
ไทยไทย  

--หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  

1199..    นางสาววรรณวิสาข์นางสาววรรณวิสาข์  สีเทาสีเทา  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  --วิชาคุกกี้และเค้กวิชาคุกกี้และเค้ก  
--วิชาพาย พัฟเพสตรี้ วิชาพาย พัฟเพสตรี้ 
ขนมเปี๊ยะและขนมอบขนมเปี๊ยะและขนมอบ
ทั่วไปทั่วไป  
--วิชาอาหารว่างยอดวิชาอาหารว่างยอด
นิยมนิยม  

--หัวหน้างานแนะแนวฯหัวหน้างานแนะแนวฯ  
--หัวหน้างานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ตำแหน่งตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

--วิชาอาหารจาวิชาอาหารจานเดียวนเดียว  
--วิชาขามอบนอดนิยมวิชาขามอบนอดนิยม  
--วิชาขนมไทยวิชาขนมไทย  
--วิชาอาหารไทยวิชาอาหารไทย  

  
ลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ    รวมรวม  77  คนคน    ((ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป.(ป.เอกเอก//โท/ตรี)โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นายสานนท์นายสานนท์  มะนาวหวานมะนาวหวาน  ม.6ม.6  วิชาตัดผมชายวิชาตัดผมชาย  หัวหน้างานสวัสดิการฯหัวหน้างานสวัสดิการฯ  
22..    นายรังสรรค์นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่างแจ่มกระจ่าง  ปริญญาโทปริญญาโท  วิชาช่างไม้เพ่ืองานวิชาช่างไม้เพ่ืองาน

ตกแต่งตกแต่ง  
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
33..    นายมงคลนายมงคล  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  

44..    นายสมพรนายสมพร  บุษปันบุษปัน  ป.4ป.4  --  พนักงานบริการ บ 2พนักงานบริการ บ 2  

55..    นางอารญานางอารญา  จุฬะติตะจุฬะติตะ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  พนักงานธุรการ ส 3พนักงานธุรการ ส 3  
66..    นายสนิทนายสนิท  บริบูรณ์บริบูรณ์  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  
77..    นายมานพนายมานพ  บุญชูบุญชู  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  
  

พนักงานราชการพนักงานราชการ  รวมรวม  22  คนคน    ((ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป.(ป.เอกเอก//โท/ตรี)โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นางเอกกาญจน์นางเอกกาญจน์  พรหมเกิดพรหมเกิด  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป  

ในด้านกราฟิกในด้านกราฟิก  
--วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป
ในงานสำนักงานในงานสำนักงาน  

หัวหน้างานทะเบียนหัวหน้างานทะเบียน  

22..    นางสาวจุฑามาศนางสาวจุฑามาศ  เรืองทองเรืองทอง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
  

ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว    รวมรวม  1133  คนคน    ((ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปวไป))  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป(ปเอกเอก./โท/ตรี)./โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นายประสารนายประสาร  ถนนทิพย์ถนนทิพย์  ปริญญาโทปริญญาโท  --วิชาหัตถกรรมเครื่องหนังวิชาหัตถกรรมเครื่องหนัง  

--วิชางานหนังตอกลายวิชางานหนังตอกลาย  
--  

22..    นางสุภาณีนางสุภาณี  เฉลยวาเรศเฉลยวาเรศ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาเสริมสวยวิชาเสริมสวย  --  
33..    นายโสภณนายโสภณ  กิจสุขกายกิจสุขกาย  ปวท.ปวท.  --  --เจ้เจ้าหน้างานงานศูนย์ข้อมูลาหน้างานงานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศสารสนเทศ  
44..    นายธีระชัยนายธีระชัย  แซ่ลิ้มแซ่ลิ้ม  ปวส.ปวส.  วิชาวิชาศิลปะ (แกนมัธยม)ศิลปะ (แกนมัธยม)  --เจ้าหน้าที่งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
55..    นางสาวแววดาวนางสาวแววดาว  ยาประกัลป์ยาประกัลป์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
66..    นางสาวชลลดานางสาวชลลดา  ตระกูลตั้งจิตรตระกูลตั้งจิตร  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป(ปเอกเอก./โท/ตรี)./โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
--เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมืร่วมมืออ  

77..    นางสาวอรัญนางสาวอรัญ  หิตะผลหิตะผล  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานบัญชีเจ้าหน้าที่งานบัญชี  
88..    นางสาวศตพรนางสาวศตพร  คงประดิษฐคงประดิษฐ  ปวส.ปวส.  --  --เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษา  
99..    นางสาวเบญจมาศนางสาวเบญจมาศ  สุวรรณแสงสุวรรณแสง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานบริหารงานเจ้าหน้าที่งานบริหารงาน

ทั่วไปทั่วไป  
1100..    นายณัฐชัยนายณัฐชัย  คิดใจเดียวคิดใจเดียว  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
1111..    นางจุไรรัตน์นางจุไรรัตน์  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ม.3ม.3  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1122..    นายประดิษฐ์นายประดิษฐ์  รักสุภาพรักสุภาพ  ป.ป.44  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1133..    นางเรียมนางเรียม  พุ่มเรืองพุ่มเรือง  ป.4ป.4  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
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เป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษาเป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษา  
หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา   

หลักสูตรสำหรับคนพิการ แลหลักสูตรสำหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 256ะโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 25644  

ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 256ปีการศึกษา 25633  
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 11  

ปีการศึกปีการศึกษา 256ษา 25644  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1977  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1988  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1999  รุ่นที่ รุ่นที่ 200200  

ประเภทประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมวิชาช่างอุตสาหกรรม            

สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์            

ช่างจักรยานยนต์ช่างจักรยานยนต์  3030  3030  3030  3030  120120  

ช่างเครื่องล่างรถยนต์ช่างเครื่องล่างรถยนต์  1515  1515  1515  1515  6060  

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์            

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  1515  1515  1515  1515  6060  

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า            

ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1515  1515  1515  1515  6060  

ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  1515  1155  1515  1515  6060  

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ            
ช่ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1  3030  3030  3030  3030  120120  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2  3030  3030  3030  3030  120120  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3  3030  3030  3030  3030  120120  
ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 1อะลูมิเนียม 1  

3030  3030  3030  3030  120120  

ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 2อะลูมิเนียม 2  

3030  3030  3030  3030  120120  

ช่างออกแบช่างออกแบบและประมาณราคางานบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 3อะลูมิเนียม 3  

3030  3030  3030  3030  120120  

สาขาวิชาสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นช่างเครื่องทำความเย็น            

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  3030  3030  3030  3030  112200  

งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  3030  3030  3030  3030  120120  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรม            

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์            

โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนัโปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงานกงาน  4040  4040  4040  4040  116600  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

4040  4040  4040  4040  116600  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd))  

2200  2200  2200  2200  8800  
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ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 256ปีการศึกษา 25633  
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 11  

ปีการศึกปีการศึกษา 256ษา 25644  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1977  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1988  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1999  รุ่นที่ รุ่นที่ 200200  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  PPoowweerrPPooiinntt))  

2200  2200  2200  2200  8800  

การใช้โปรแกรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก สำเร็จรูปด้านกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

2200  2200  2200  2200  8800  

พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทยพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไทย  4040  4040  4040  4040  116600  

                    พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ  4040  4040  4040  4040  116600  

สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบัญชี            
การบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธรุกจิเจ้าของคนเดียวการบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธรุกจิเจ้าของคนเดียว  2200  2200  2200  2200  8800  

การบัญชีธุรกิจบริการการบัญชีธุรกิจบริการ  2200  2200  2200  2200  8080  

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาประเภทวิชาศิลปกรรมศิลปกรรม            

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาวิจิตรศิลป์            

การวาดเขียนเบื้องต้นการวาดเขียนเบื้องต้น  5050  5050  5050  5050  200200  

การวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำการวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำ  5050  5050  5050  5050  200200  

การเขียนภาพไทยการเขียนภาพไทย  5050  5050  5050  5050  200200  

สาขาวิชาหัตถกรรมสาขาวิชาหัตถกรรม            

ช่างไม้เพ่ืช่างไม้เพ่ือการตกแต่งอการตกแต่ง  5050  5050  5050  5050  200200  

หัตถกรรมงานเชือกหัตถกรรมงานเชือก  2200  2200  2200  2200  8800  

งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหินงานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน   2200  2200  2200  2200  8800  

งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกงานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาคหกรรม            

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย            

เสื้อเบื้องต้นเสื้อเบื้องต้น  2020  2020  2020  2020  8080  

เสื้เสื้อสมัยนิยม 1อสมัยนิยม 1  2020  2020  2020  2020  8080  

กระโปรงสมัยนิยม กระโปรงสมัยนิยม   2020  2020  2020  2020  8080  

ชุดติดกันชุดติดกัน  2020  2020  2020  2020  8080  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            

ขนมอบ 1ขนมอบ 1  4040  4040  4040  4040  116600  

อาหารยุโรปอาหารยุโรป  4040  4040  4040  4040  116600  

ขนมอบยอดนิยมขนมอบยอดนิยม  4040  4040  4040  4040  116600  

งานแปรรูปอาหารงานแปรรูปอาหาร  4040  4040  4040  4040  116600  
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ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 256ปีการศึกษา 25633  
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 11  

ปีการศึกปีการศึกษา 256ษา 25644  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1977  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1988  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1999  รุ่นที่ รุ่นที่ 200200  

ขนมไทยขนมไทย  4040  4040  4040  4040  116600  

พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป  4040  4040  4040  4040  116600  

คุกกี้และเค้กคุกกี้และเค้ก  4040  4040  4040  4040  116600  

การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐานการแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน  4400  4400  4400  4400  116600  

อาหารไทยอาหารไทย  4400  4400  4400  4400  116600  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป            

แต่งหน้าขั้นพ้ืนฐานแต่งหน้าขั้นพ้ืนฐานและโอและโอกกาสพิเศษาสพิเศษ  3030  3030  3030  3030  112200  

เกล้าผม เกล้าผม ––  ถัถักเปียกเปีย  3030  3030  3030  3030  112200  

ตัดผมชายระดับ 1ตัดผมชายระดับ 1  3030  3030  3030  3030  112200  

ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม  3030  3030  3030  3030  112200  

รวมรวม  1,4301,430  1,4301,430  1,4301,430  1,4301,430  5,725,7200  

หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม            

--  วิชาวาดวิชาวาดภาพระบายสีภาพระบายสี  4040  4040  4040  4040  160160  

--  วิชาวิชางานเสริมสวยงานเสริมสวย  4040  4040  4040  4040  160160  

--  วิชาไฟฟ้าเบื้องต้นวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น  4040  4040  4040  4040  160160  

--  วิชาอาหารเพื่อสุขภาพวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  4040  4040  4040  4040  160160  

--  วิชางานตัดผมชายวิชางานตัดผมชาย  4040  4040  4040  4040  160160  

--  วิชาช่างคอมพิวเตอร์วิชาช่างคอมพิวเตอร์  4040  4040  4040  4040  160160  

--  วิชาศิลปวิชาศิลปะะ  4040  4040  4040  4040  160160  

รวมรวม  280280  280280  280280  280280  1,1201,120  

หลักสูตรพรีเมียมหลักสูตรพรีเมียม            

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

--  ยืดผมยืดผม  2020  2020  2020  2020  8080  

--  สระผม สระผม --  เซทผมเซทผม  2020  2200  2020  2020  8080  

--  สระผม สระผม --  เซทผมฟรีสไตล์เซทผมฟรีสไตล์  2020  2020  2020  2020  8080  

--  เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผม  2020  2020  2020  2020  8080  

--  ซอยผม ซอยผม ––  ดัดผมฟรีสไตล์ดัดผมฟรีสไตล์  2020  2020  2020  2020  8080  

--  งานงานพยากรณ์ด้วยตัวเลข 7 ตัว ขั้นพื้นฐานพยากรณ์ด้วยตัวเลข 7 ตัว ขั้นพื้นฐาน  2020  2020  2020  2020  8080  

--  งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมืองานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือ  2020  2020  2020  2020  8080  

--  หัตถกรรมเครื่องหนังหัตถกรรมเครื่องหนัง  5050  5050  5050  5050  200200  

--  งานหนังตอกลายงานหนังตอกลาย  5050  5050  5050  5050  200200  
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ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 256ปีการศึกษา 25633  
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 11  

ปีการศึกปีการศึกษา 256ษา 25644  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1977  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1988  รุ่นที่ 19รุ่นที่ 1999  รุ่นที่ รุ่นที่ 200200  

--  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ((ระดับต้นระดับต้น))  2020  2020  2020  2020  8080  

รวมรวม  280280  280280  280280  280280  1,1201,120  

โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการพิเศษอ่ืน ๆ             

--  บริการวิชาชีพบริการวิชาชีพ  400400  400400  400400  400400  1,1,660000  

--  บริการวิชาการบริการวิชาการ  400400  400400  400400  400400  1,6001,600  

รวมรวม  800800  800800  800800  800800  3,2003,200  
  
  
  
  

สรุปจำนวนนักเรีสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563ยน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563  

  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    5,725,7200  คนคน  

หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม    11,,112200  คนคน  

หลักสูตรพรีเมียมหลักสูตรพรีเมียม    1,1201,120  คนคน  

โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการพิเศษอ่ืน ๆ     3,23,20000  คนคน  

  รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  11,25011,250  คนคน  
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ส่วนที่ส่วนที่  33  
ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  --  รายจ่ายรายจ่าย    ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 22556644  

วิทยาลัยสารพัดช่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาางสี่พระยา  
11..  ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  

      
3333,,886699,,995511..3322    

  ก. เงินรายได้ก. เงินรายได้  ((บกศ.) บกศ.)   
  

33,,773300,,668899..7711        
    --  ยอดยกมาจากปีปัจจุบันยอดยกมาจากปีปัจจุบัน  22,,773300,,668899..7711    

        
  

    --  คาดว่ามีรายรับในปีต่อไปคาดว่ามีรายรับในปีต่อไป  11,,000000,,000000..0000    
        

  ข. เงินงบประมาณ ปีข. เงินงบประมาณ ปี  22556644  ที่คาดว่าจะได้รับที่คาดว่าจะได้รับ  3300,,113399,,226611..6611      
  งบบุคลากรงบบุคลากร    1144,,559955,,006611..6611            
  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน  55,,007722,,000000..0000            
  งบลงทุนงบลงทุน  99,,112288,,000000..0000            
  งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน  --            
  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  11,,334444,,220000..0000            
22..  ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายจ่าย        3333,,886699,,995511..3322    

  งบบุคลากรงบบุคลากร      16,452,301.61     
    --  เงินเดือนเงินเดือน  1122,,006611,,008811..6611            
    --  ค่าจ้างประจำค่าจ้างประจำ  22,,553333,,998800..0000            
    --  ค่าตอบแทนพนักงานราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  556611,,660000..0000            
    --    เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว  11,,000088,,884400..0000            

  
  --    เงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้างเงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้าง
ชั่วคราวชั่วคราว  

228866,,880000..0000          
  

  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน    77,,550077,,004499..7711      
    --    ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน   1,553,860.00           
    --    ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  442,634.48           
    --    ค่าวัสดุค่าวัสดุ  1,750,000.00           

    --    ค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภค  11,,668866,,881166..0000      
  

    
    --    โครงการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ   663388,,992200..0000            

  งบลงทุนงบลงทุน    99,,112288,,000000..0000      
    --    ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์  33,,112288,,000000..0000      

  
    

    --    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  66,,000000,,000000..0000            
  งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน    --        

  --    สิ่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  --      
  

  
  

  งบรายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน    778822,,660000..0000      

  
--โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพ่ือคืนครูให้นักเรียนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน  

111177,,660000..0000    

    

  

--โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชนเพ่ือชุมชน  

550000,,000000..0000      
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ส่วนที่ส่วนที่  33  

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  --  รายจ่ายรายจ่าย    ปีงบประมาณ พ.ปีงบประมาณ พ.ศ. ศ. 22556633  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

  
--  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

50,000.0050,000.00      
      

  --  โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  7575,000.00,000.00            

  
--  โครงการขยายและยกระดับโครงการขยายและยกระดับ  
อาชีวศึกษาทวิภาคีอาชีวศึกษาทวิภาคี  

220,000.000,000.00      
      

  
--  โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหปัญหายาเสพติดายาเสพติด  

2020,000.00,000.00      
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 25สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 256644  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

  
  

  

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

ประมาณการรายรบัประมาณการรายรบั  2299,,335566,,666611..6611      2299,,335566,,666611..6611  111177,,660000..0000  550000,,000000..0000  5500,,000000..0000  7755,,000000..0000  2200,,000000..0000  2200,,000000..0000  778822,,660000..0000  33,,773300,,668899..7711  3333,,886699,,995511..3322  

ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายจ่าย  2299,,335566,,666611..6611      2299,,335566,,666611..6611  111177,,660000..0000  550000,,000000..0000  5500,,000000..0000  7755,,000000..0000  2200,,000000..0000  2200,,000000..0000  778822,,660000..0000  33,,773300,,668899..7711  3333,,886699,,995511..3322  

--  งบบุคลากรงบบุคลากร  1155,,115566,,666611..6611  --  --  1155,,115566,,666611..6611  --  --  --  --  --  --  --  11,,229955,,664400..0000  1166,,445522,,330011..6611  

เงินเดือนข้าราชการเงินเดือนข้าราชการ  1100,,667766,,338800..0000      1100,,667766,,338800..0000                --  1100,,667766,,338800..0000  

เงินวิทยฐานะเงินวิทยฐานะ  991144,,330011..6611      991144,,330011..6611                --  991144,,330011..6611  

เงินประจำตำแหน่งเงินประจำตำแหน่ง  447700,,440000..0000      447700,,440000..0000                --  447700,,440000..0000  

ค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการข้าราชการ  

--      --                --  --  

ค่าจ้างลูกจ้างประจำค่าจ้างลูกจ้างประจำ  22,,553333,,998800..0000      22,,553333,,998800..0000                --  22,,553333,,998800..0000  

เงินอื่น ๆเงินอื่น ๆ  (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)  --      --                228866,,880000..0000  1,089,703.521,089,703.52  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  556611,,660000..0000      556611,,660000..0000                --  209,400.00209,400.00  

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  --      --                11,,000088,,884400..0000  11,,000088,,884400..0000  

--  งบดำเนินการงบดำเนินการ  55,,007722,,000000..0000  --  --  55,,007722,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  11,,000000,,223300..4488  66,,007722,,223300..4488  

--  ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  11,,555533,,886600..0000  --  --  11,,555533,,886600..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  11,,555533,,886600..0000  

ค่าเช่าบ้าน (ขั้นตำ่)ค่าเช่าบ้าน (ขั้นตำ่)  7722,,000000..0000      7722,,000000..0000                --  7722,,000000..0000  

เงินค่าตอบแทนนอกเวลาเงินค่าตอบแทนนอกเวลา  448800,,000000..0000      448800,,000000..0000                --  448800,,000000..0000  

เงินค่าสอนพิเศษเงินค่าสอนพิเศษ  11,,000000,,000000..0000      11,,000000,,000000..0000                --  11,,000000,,000000..0000  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สสร้างร้าง
อองค์งค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาอาชีวศึชีวศึกษากษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  --      --                --  --  

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น 

--      --                --  --  

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนอื่น ๆ อื่น ๆ   11,,886600..0000      11,,886600..0000                --  11,,886600..0000  

--  ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  224466,,115500..0000  --  --  224466,,115500..0000  --  --  --  --  --  --  --  119966,,448844..4488  444422,,663344..4488  

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นตำ่)ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นตำ่)  --      --                  --  

ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ)ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ)  --      --                  --  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการราชการ  

150,000.00150,000.00      150,000.00150,000.00                5500,,000000..0000  22000,000.000,000.00  

ค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมรถยนต์ราชการราชการ  2200,,000000..0000      2200,,000000..0000                2200,,000000..0000  4400,,000000..0000  

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ค่าซ่อมครุภัณฑ์  5500,,000000..0000      5500,,000000..0000                5500,,000000..0000  110000,,000000..0000  

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง  --      --                --  --  

ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการ  1188,,115500..0000      1188,,115500..0000                2211,,220000..4488  3399,,335500..4488  

ค่าเงินสมทบประกันสังคมค่าเงินสมทบประกันสังคม  88,,000000..0000      88,,000000..0000                5555,,228844..0000  6633,,228844..0000  

--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  11,,225500,,000000..0000  --  --  11,,225500,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  550000,,000000..0000  11,,775500,,000000..0000  

วัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงาน  100100,,000000..0000      100100,,000000..0000                --  110000,,000000..0000  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  9900,,000000..0000      9900,,000000..0000                --  9900,,000000..0000  

วัสดุวัสดุไฟฟ้าไฟฟ้าและวิทยุและวิทยุ  1100,,000000..0000      1100,,000000..0000                --  1100,,000000..0000  

วัสดุการศึกษาวัสดุการศึกษา(ปรับปรุงร้อยละ)(ปรับปรุงร้อยละ)  11,,000000..000000..0000      11,,000000..000000..0000                550000,,000000..0000  11,,550000,,000000..0000  

วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุงานบ้านงานครัว  5500,,000000..0000      5500,,000000..0000                --  --  

วัสดุหนังสือ วารสารและตำราวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา  --      --                --  --  
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รายการค่าใรายการค่าใช้จา่ย/รายช้จา่ย/รายจา่ยตามจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดัยกระดับบ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้สร้างเพื่อางเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เเป็นเงินป็นเงิน  

วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์  --      --                --  --  

                            

วัสดุก่อสร้วัสดุก่อสร้างาง  --      --                --  --  

วัสดุวัสดุอื่นอื่น  --      --                --  --  

--  ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)  11,,550000,,000000..0000  --  --  11,,550000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  118866,,881166..0000  11,,668866,,881166..0000  

ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์  2200,,000000..0000      2200,,000000..0000                22,,000000..0000  2222,,000000..0000  

ค่าน้ำประปาค่าน้ำประปา  110000,,000000..0000      110000,,000000..0000                3300,,000000..0000  113300,,000000..0000  

ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า  11,,334455,,118844..0000      11,,334455,,118844..0000                115544,,881166..0000  11,,550000,,000000..0000  

ค่าไปรษณีย์ค่าไปรษณีย์  44,,000000..0000      44,,000000..0000                --  44,,000000..0000  

ค่าอินเตอร์เน็ตค่าอินเตอร์เน็ต  3300,,881166..0000      3300,,881166..0000                --  3300,,881166..0000  

--  งบลงทุนงบลงทุน  99,,112288,,000000..0000  --  --  99,,112288,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  99,,112288,,000000..0000  

3.1 ครุภัณฑ์3.1 ครุภัณฑ์  --      --                  --  

--  ชุดผลิตสื่อออนไลน์ชุดผลิตสื่อออนไลน์  
สำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชพีสำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชพี  

448448,,550000..0000      444488,,550000..0000                --  444488,,550000..0000  

--  โครงการโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์  
ความเป็นเลิศความเป็นเลิศทางการทางการ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา ((EExxcceelllleenntt  CCeenntteerr))  

22,,667799,,550000..0000      22,,667799,,550000..0000                --  22,,667799,,550000..0000  

3.2 สิ่งก่อสร้าง3.2 สิ่งก่อสร้าง        --                --  --  

ปรับปรุงปรับปรุงห้องห้อง  ปฏิบัตกิารแผนกปฏิบัตกิารแผนก
อาหารและโภชนาการพร้อมอาหารและโภชนาการพร้อม  
ครุภัณฑ์ 1 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ  

66,,000000,,000000..0000      66,,000000,,000000..0000                  66,,000000,,000000..0000  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงกา3.โครงการร
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

--  งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ  
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

      --                  --  

--  อุดหนุนโครงการวิจยัและอุดหนุนโครงการวิจยัและ  
พัฒนาพัฒนา  

      --                  --  

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

--  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี        --                  --  

--  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  

      --                  --  

--  อุดหนนุการสอนเกษตรระยะสั้นอุดหนนุการสอนเกษตรระยะสั้น        --                  --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อุดหนุนกิจกรรมองค์การ 
อกท.อกท.  

      --                  --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรมวิชาชีพอุตสาหกรรม  

      --                  --  

--  อุดหนุนการหารายได้ระหว่างอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนเรียน  

      --                  --  

--  อุดหนุนนักเรียนจังหวัดอุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้ภาคใต้  

      --                  --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์อุดหนุนกิจกรรมองค์การการ
วิชาชีพพาณิชยกรวิชาชีพพาณิชยกรรมรม  

      --                  --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่เพื่อคืนครูให้อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยายาเสพติดเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

--  ทุนการศึกษาในระดับทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีปริญญาตรี  

      --                  --  

--  โครงการวิโครงการวิทยาลยัเทคโนโลยีทยาลยัเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ฐานวิทยาศาสตร์  

      --                  --  
  

--  งบรายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน  --  --  --  --  117,600.00117,600.00  500,000.00500,000.00  50,000.0050,000.00  7755,,000000..0000  2200,,000000..0000  2200,,000000..0000  778822,,660000..0000  --  778822,,660000..0000  

โครงการจัดหาบุคลากรโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  

        117,600.00117,600.00            117,600.00117,600.00    117,600.00117,600.00  

โครงกาโครงการพัฒนารูปแบบและรพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (เพื่อชุมชน (FFiixx  iitt  cceenntteerr))  

          500,000.00500,000.00          500,000.00500,000.00    500,000.00500,000.00  

โครงการส่งเสริมการประกอบโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสรอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนะในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

            50,000.0050,000.00        50,000.0050,000.00    50,000.0050,000.00  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

              7755,,000000..0000      7755,,000000..0000    7755,,000000..0000  

โครงการขยายและยกระดับโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวภิาคีอาชีวศึกษาทวภิาคี  

                2200,,000000..0000    2200,,000000..0000    2200,,000000..0000  

โครงการรณรงค์ ป้องกันและโครงการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหแก้ไขปัญหายาเสพติดายาเสพติด  

                  2200,,000000..0000  2200,,000000..0000    2200,,000000..0000  

--  โครงการโครงการ  668855,,449900..0000  --  --  668855,,449900..0000  --  --  --  --  --  --  --  114477,,442255..0000  881177,,991155..0000  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  227700,,000000..0000  --  --  227700,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  3322,,003300..0000  330022,,003300..0000  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แแผผนการใช้จ่ายนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุชุมชนมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการพัฒนาอาคารสถโครงการพัฒนาอาคารสถานที่านที่
และระบบสาธารณูและระบบสาธารณูปโภคปโภค
พื้นฐานพื้นฐาน  

100100,,000000..0000      110000,,000000..0000                  110000,,000000..0000  

โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและโครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีตนเองและพัฒนาวิชาชีพพ  

5500,,000000..0000      5500,,000000..0000                  5500,,000000..0000  

โครงการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบมีส่วนรว่มสถานศึกษาแบบมีส่วนรว่ม  

2200,,000000..0000      2200,,000000..0000                  2200,,000000..0000  

โครงการพัฒนาการโครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัดประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  

3300,,000000..0000      3300,,000000..0000                  3300,,000000..0000  

โครงการขอสนับสนุนเครื่องมือโครงการขอสนับสนุนเครื่องมือ
ช่างไม้ช่างไม้เพื่อฝึกทักษะช่างไม้เพื่อฝึกทักษะช่างไม้  

--      --                3322,,003300..0000  3322,,003300..0000  

โครงการปรับปรุงห้องเรียนโครงการปรับปรุงห้องเรียน
หลักสูตรวิชาระบบควบคุมหลักสูตรวิชาระบบควบคุม
อัตโนมัติอัตโนมัติ  

7700,,000000..0000      7700,,000000..0000                  7700,,000000..0000  

ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  277277,,990000..0000  --  --  277277,,990000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  226622,,990000..0000  

โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ทักษะวิชาชีทักษะวิชาชีพพ  

5500,,000000..0000      5500,,000000..0000                  5500,,000000..0000  

โครงการประเมินมาตรฐานโครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพวิชาชีพ  

      --                  --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่ศูนย์ซ่อมอม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงโครงการส่การส่งเสริมการพัฒนางเสริมการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบเป็นระบบ  

      --                  --  

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงโครงการส่งเสริมการปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชารายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติมเพิ่มเติม  

      --                  --  

โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการการ
จัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้เรียนรู้  

      --                  --  

โครงการส่งเสริมการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำ
แผนการจัดกแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นารเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัผู้เรียนเป็นสำคัญญ  

      --                  --  

โครงการส่งเสริมการจัดการโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเรียนการสอน  

      --                  --  

โครงการจัดระบบการนิเทศการโครงการจัดระบบการนิเทศการ
เรียนการสอนเรียนการสอน  

      --                  --  

โครงการพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบรกิารศูนย์วิทยบรกิาร  

55,000.0055,000.00      55,000.0055,000.00                  55,000.0055,000.00  

โครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการจัดการการจัดการ
อาชีวศึอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกษาระบบทวิภาคี  

      --                  --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สสนับสนุนนับสนุน
เพื่อคืเพื่อคืนครูให้นครูให้
นักเรียนนักเรียน  

22.โครง.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แแก้ไขปัญหาก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เเงิงินรายได้นรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการจัดอบรมและทดสอบโครงการจัดอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่างมาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  

110000,,000000..0000      110000,,000000..0000                  110000,,000000..0000  

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอด
ครูพิเศษ ครู๓มิปัญครูพิเศษ ครู๓มิปัญญาท้องถิ่นญาท้องถิ่น
ครูเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในครูเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถสถานประกอบการแผนกวิชาผ้าานประกอบการแผนกวิชาผ้า
และเครื่อและเครื่องแต่งกายงแต่งกาย  

1144,,440000..0000      1144,,440000..0000                  1144,,440000..0000  

โครงการระบบการสอน โครงการระบบการสอน   
EE--TTrraaiinniinngg  แผนกวิชาไฟฟ้าแผนกวิชาไฟฟ้า  

      --                  --  

โครงการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญโครงการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
ทำเนียบสถานประกอบการเพื่อทำเนียบสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

      --                  --  

โครงการเครือข่ายวิชาชีโครงการเครือข่ายวิชาชีพ พ PPLLCC  
เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม
อาชีวศึอาชีวศึกษากษา  

      --                  --  

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและฝึกอบรมแผนกอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  

4400,,000000..0000      4400,,000000..0000                  4400,,000000..0000  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่สิ่งประดิษฐ์/งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โ.โครครงการงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่ทรงคุณค่าา  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี
การศึกษา 2564 

33,,550000..0000      33,,550000..0000                  33,,550000..0000  

โครงการโครงการขางขันทักษะวิชาชีพขางขันทักษะวิชาชีพ
ช่างจักรยานยนต์ หลกัสูตรปวช. ช่างจักรยานยนต์ หลกัสูตรปวช. 
ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2564  

15,000.0015,000.00      15,000.0015,000.00                  15,000.0015,000.00  

โครงการโครงการหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะสั้นและ
หลัหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพกสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
รรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดร
ลิกสลิกส  

      --                  --  

โครงการศูโครงการศูย์ฝึกอบรมวิชาชีพย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  
CCaarreeeerr  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr
ประจำป ี256ประจำป ี25644  

      --                  --  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษานักศึกษา  

110033,,445500..0000  --  --  110033,,445500..0000  --  --  --  --  --  --  --    112288,,445500..0000  

โครงการโครงการดูแลและดูแลและแนะแนวแนะแนว
ผู้เผู้เรียนรียน  

20,000.0020,000.00      2200,,000000..0000                  2200,,000000..0000  

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณ
ลักษณ์อันพึงประสงค์ลักษณ์อันพึงประสงค์  

3300,,000000..0000      3300,,000000..0000                  3300,,000000..0000  

โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน        --                  --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256เงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่สิ่งประดิษฐ์/งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

2.โครง2.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่ทรงคุณค่าา  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวรวมทั้มทั้งสิ้นงสิ้น  
เงินรายได้เงินรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

โโครงการบริการชุมชนและจิตครงการบริการชุมชนและจิต
อาสาอาสา  

50,000.0050,000.00      5500,,000000..0000                  5500,,000000..0000  

โครงการอบโครงการอบรมวิชาชีพเบเกอรี่รมวิชาชีพเบเกอรี่
แก่ประชาชนแก่ประชาชน  

      --                2255,,000000..0000  2255,,000000..0000  

โครงการประชุมหารือวางแผนโครงการประชุมหารือวางแผน
ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
วิทยาลยัฯ วิทยาลยัฯ EExxcceelllleenntt  

33,,445500..0000      33,,445500..0000                  33,,445500..0000  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  3344,,114400..0000  --  --  3344,,114400..0000  --    --  --  --  --  --  9900,,339955..0000  112244,,553355..0000  

โครงการส่โครงการส่งเสริมการประกอบงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ธุรอาชีวศึกษา ธุรกิจกาแฟกิจกาแฟ  

      --                5599,,990000..0000  5599,,990000..0000  

โครงการส่งเสริมผู้เรีโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มียนให้มี
สมรรถนะในการเป็สมรรถนะในการเป็นน
ผู้ประกอบการ มีงานทำหรือผู้ประกอบการ มีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระ  

      --                  --  

โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์สร้างสรรค์หรืองานวิจัยหรืองานวิจัย  

      --                  --  

โครงการพัฒนาการจัดระบบโครงการพัฒนาการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศ  

      --                  --  

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อโครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการการจัดการเรียนการสอนเรียนการสอน  

2200,,000000..0000      2200,,000000..0000                  2200,,000000..0000  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม  
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติกาเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 256ร (ปี 25644) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  
ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ    

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิวิจัยจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

22.โครง.โครงการการ
พัพัฒนาฒนา
รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ
คุณภาพคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อสร้างเพื่อ
ชุมชนชุมชน  

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีอาชีพอิสระพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรีผู้เรียนยน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

44.โครงการ.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

5.โครงการ5.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระยกระดับดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

6.โครงการ6.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  
เเงิงินรายได้นรายได้  

บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้น สั้น   

1010,,000000..0000      1100,,000000..0000                  1100,,000000..0000  

โครงการเครือข่ายควาโครงการเครือข่ายความร่วมมอืมร่วมมอื
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

      --                  --  

โโครงการจัดทำเว็บไซต์และครงการจัดทำเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์แผนกเครือข่ายสังคมออนไลน์แผนก
วิชาวิชาไฟฟ้าไฟฟ้า  

      --                  --  

โครงการทัศนศึกษาดูงานโครงการทัศนศึกษาดูงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
“หุ่นยนต์แขนกลเพื่อคนพิการ”“หุ่นยนต์แขนกลเพื่อคนพิการ”  

44,,114400..0000      44,,114400..0000                  44,,114400..0000  

โครงการน้ำดื่มตรา วช.สี่พระยา โครงการน้ำดื่มตรา วช.สี่พระยา 
ประจำปีงบประมาณ 2564ประจำปีงบประมาณ 2564  

--      --                30,495.0030,495.00  30,495.0030,495.00  

--  สำรองเพื่อสนับสนุนงานสำรองเพื่อสนับสนุนงาน  
นโยบายนโยบาย  สอศ. กระทรวง พื้นที่สอศ. กระทรวง พื้นที่  

                      11,,443344,,881199..2233  11,,443344,,881199..2233  
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2ปีงบประมาณ 2564564  

  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    2266  

  

  

โครงการที่  1โครงการที่  1  
  

โครงการโครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
  

1. ช่ือบุคล/ห1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดน่วยงานรับผิดชอบชอบ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
  งานอาคารและสถานที่งานอาคารและสถานที่  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ.งบประมาณ    

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 25วศึกษา  พ.ศ. 256161  
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องป1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงานฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่สารพัดช่างสี่พระยาางสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภาย ในใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เเกิกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอ นในรายวิชาชีพระยะสั้น     ตามควานในรายวิชาชีพระยะสั้น     ตามความต้องการมต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผลางมีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เป็นเรื่องสำคัเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถญ เพราะอาคารสถานที่านที่
ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน   การส่งเสริมการทำ 5 ส  เพ่ือให้สการส่งเสริมการทำ 5 ส  เพ่ือให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมใน
การจัดกการจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงระบบสาธาารเรียนการสอน  รวมไปถึงระบบสาธา รณูปโภคพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะเพ่ือให้รณูปโภคพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะเพ่ือให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาสถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากชีวศึกษากำหนดในเรื่ำหนดในเรื่องขององของมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5.5.  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืน5.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานฐาน  
  5.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้5.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอนและพ้ืนที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สสาขาวิชาที่ทำการสอนและพ้ืนที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

6.2 6.2 เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
  66..22..11  สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค

พร้อมบริการอย่างเพียพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะงพอถูกสุขลักษณะ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา//สถานที่สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครง7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงา7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุ7.5 สรุปผลการดำปผลการดำเนินการเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นน    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  สถานศึกษาสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนกมีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้ารสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้ อมอม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะะ  
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   
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โครงการที่  2โครงการที่  2  

โครงการโครงการ  ส่งเสริส่งเสริมครูผู้สอนมครูผู้สอนและบุคลากรทและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองแางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพละพัฒนาวิชาชีพ  
  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยาฝ่ายบริหารทรัพยากรกร  
  งานบุคลากรงานบุคลากร  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้มโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์    นโยบาย จุดเน้น และมนโยบาย จุดเน้น และมาตรการาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนแลด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาะผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอนข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลั4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลกการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นเป็นสถานศึกษาสัสถานศึกษาสั งกัดสานักงางกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึนคณะกรรมการการอาชีวศึ กษากษา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  พพ..ศศ..  ๒๒๕๕๖๒๖๒    ประกอบด้วยประกอบด้วย  ๓๓  มาตรฐานมาตรฐาน  ๕๕  ด้านด้าน  ๒๑๒๑  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนิเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนิ นงานด้านประกันคุณภาพภายในนงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา   ตั้งแต่ตั้งแต่ปีการศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๖๒๒๕๖๒   ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถาซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่านศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่า งง
ต่อเนื่องต่อเนื่อง   เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเสำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นตามความนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นตามความ
ต้องการของผู้เรียนต้องการของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมิและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีปนคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทธิผล  
  ในกาในการนี้รนี้การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งการหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทำให้เกิดการพัฒนาในทำให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกด้านทั้งด้านครูทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัด้านการพัฒนาผู้เรียนฒนาผู้เรียน  ในด้านความในด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติ รู้  ทักษะ และเจตคติ 
เป็นการพัฒนาคุณภาพการเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  รวมไปลในการจัดการเรียนการสอน  รวมไป
ถึงการพัฒนาในรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอถึงการพัฒนาในรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะฉะนั้นจึงได้บการเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นจัดทำโครงการนี้ขึ้น      
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ื5.1 เพ่ือส่งเสริมอส่งเสริมส่งเสริมครูส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางกาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัรศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพฒนาวิชาชีพ  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ
สอนสอน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริ6.1 เชิงปริมาณมาณ  
    6.1.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้6.1.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาตนเรับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิองและพัฒนาวิชาชีพชาชีพ  
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6.2 เชิงคุณภา6.2 เชิงคุณภาพพ  
  66..22..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนต่อผู้เรียน  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ  

7. กิจกรรมและหรือขั้7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระนตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ   25625644))  
  7.17.1  เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการเสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.27.2  แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ด7.4 ดำเนินกำเนินการโครงการารโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
99. ผลที่คาดว่. ผลที่คาดว่าจะได้รับาจะได้รับ  

99..11  ครูผู้สอนและบุคลาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รักรทางการศึกษาได้รับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพบพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
9.2 คุณภาพการจัดกา9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปรเรียนการสอนเป็นไปตามตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพตามตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงา10.1 รายงานผลส่งเสริมนผลส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒตนเองและพัฒนาวิชาชีพนาวิชาชีพ  
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โครโครงกางการที่  3รที่  3  
โครงการโครงการ  บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
1. ช่ือบุ1. ช่ือบุคล/หน่วยงคล/หน่วยงานรับผิดชอบานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
  งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)มาณ สอศ.)    

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศอมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการมาตรฐานการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา   พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาข้อที่ 3.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อข้อย่อยย่อยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบบมีส่วนร่วม  
4. สภาพปัจจุ4. สภาพปัจจุบัน/หลักกาบัน/หลักการและเหตุผลรและเหตุผล  
  วิทยาลัยสวิทยาลัยสารพัดช่างารพัดช่างสี่พระยาสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาศึกษา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อข้อการการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุงการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายณภาพภายในใน
ของสถาของสถานศึกษานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในราย วิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของ
ผู้ผู้ เรียนเรียน  และสามารถรองรับกและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภารประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีปายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ บมีส่วนร่วมบมีส่วนร่วม เป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านบริหารทัพยากร  ด้านแผนงานแลสถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านบริหารทัพยากร  ด้านแผนงานแล ะความร่วมมือ  ด้านวิชาการ  และด้าะความร่วมมือ  ด้านวิชาการ  และด้านพัฒนานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกิจการนักเรียนนักศึ กษา เป็นการพัฒนาคุณภาพกกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการารจัดการเรียนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลให้สอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสสถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  งการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.5.1 เพื่อ1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิาสถานศึกษาในทุกมิติติ  
  5.2 เพ่ือกา5.2 เพ่ือการบริหารจัดการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาใน  4  ฝ่าย  26  งานตามโครงสร้างการบริหารงานในขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาใน  4  ฝ่าย  26  งานตามโครงสร้างการบริหารงานใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

6.2 เชิงคุณภ6.2 เชิงคุณภาพาพ  
  66..22..11  สถานศึกษามีคุณภสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561561  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบป(ปีงบประมาณ ระมาณ   25625644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุ7.5 สรุปผลการดำเนินการปผลการดำเนินการ  
8. งบประม8. งบประมาณ/ทรัพยาาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินกรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แบาท  ได้แก่ก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
10. การติดตาม และการป10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการระเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลกา10.1 รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบรบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วม  
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โครงการที่  4โครงการที่  4  
  

โครงการ  โครงการ    พัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัพัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดช่างสี่พระยา  

11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  

      งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

ผู้ผู้ดดำเำเนินโครงการนินโครงการ    นางสาวยอแสง  โกวิททวีนางสาวยอแสง  โกวิททวี  

22..  ลักษณะโครงกลักษณะโครงกรร      โโครงครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

          โครโครงกางการตามตามภาระงานประจำรตามตามภาระงานประจำ  

          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.).)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

--  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

ภาพลักษณ์ (ภาพลักษณ์ (BBrraanndd  IImmaaggee))  คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนคือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจผู้ใช้บริการ าขึ้นภายในใจผู้ใช้บริการ 

จากการที่จากการที่ ได้มีประสบการณ์ได้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริกาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริกา ร เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร นโยบาย ร เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร นโยบาย 

กิจกรรมและบุคลิกิจกรรมและบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆสื่อสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ

ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึงจะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึง

องค์กร และบริการแก่ผู้องค์กร และบริการแก่ผู้ ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาท่ีการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาท่ี

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระระยายา  ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่าภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่า งเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ งเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ 

วางแผนอวางแผนออกแบบอย่างดีอกแบบอย่างดี  

““วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา””เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่รมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่

ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๑๕ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๑๕--๑๕๐๑๕๐  ชั่ชั่วโมวโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำ

ความรู้ความชำนาญที่ความรู้ความชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถาได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีนประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือพอิสระส่วนตัวหรือ

นำไปปรับปรุงงานที่ทนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ิำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ิมเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพมเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตในชีวิตประจำวันไชีวิตในชีวิตประจำวันได้ ด้ (กร(กรมอาชีวศึกษา : มอาชีวศึกษา : 22553333))  โดยการโดยการ  จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความต้องตอบสนองกับความ

ต้องการต้องการของท้องถิ่ของท้องถิ่นและชุมชนและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพาลพัฒนาอาชีพ    ซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจุบัน

วิทยาลัยฯวิทยาลัยฯ  ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯยฯ  ทำให้ไม่ทราบข้อมูลทำให้ไม่ทราบข้อมูล

เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกจึงขาดโอกาสที่จะได้าสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจชาหรือสาขางานที่สนใจ  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    3333  

  

  

จาก เหตุ ผลดั งกล่ าว  จึ งมี ความสน ใจที่ จ ะจัดทจาก เหตุ ผลดั งกล่ าว  จึ งมี ความสน ใจที่ จ ะจัดท ำโครงการ พัฒ นาการประชาสั ม พันธ์ำ โครงการ พัฒ นาการประชาสั ม พันธ์ วิท ยาลั ยวิท ยาลั ย  

สารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา   เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัเพ่ือให้บุคคลทั่ วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลั ยฯ สยฯ ส ามารามารถเข้ารับการฝึกอบรมถเข้ารับการฝึกอบรม  

ในรายวิชาหรือสาขางานที่ตนเองสนใจในรายวิชาหรือสาขางานที่ตนเองสนใจ   และนำความรู้ความชำนาญที่ ได้รับนั้และนำความรู้ความชำนาญที่ ได้รับนั้ นไนไปประกอบอาชีพทั้งในปประกอบอาชีพทั้งใน  

สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทวหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นธิภาพยิ่งขึ้น  
  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

55..11  เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัเพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารยสารพัดช่พัดช่างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์   

55..22  เพ่ืเพ่ือเอเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

55..33  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์กอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์    
  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  

เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

--  มีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์วิมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัทยาลัยฯ ยฯ   

--  ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3,,000000  คน/ภาคเรีคน/ภาคเรียน ได้รัยน ได้รับทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ บทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ จากสื่อจากสื่อ  

ประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น  

--  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับกเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยารฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ะสั้น   

เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

--  เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ดีให้วิทวิทยาลัยฯยาลัยฯ  

--  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รัที่ได้รับทราบข้บทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่ออมูลข่าวสารจากสื่อ  

  ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์  
  

77..  กิจกรรม/ขั้นตอนดำเกิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถนินการ/ระยะเวลา/สถานที่านที่  
  

ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน  
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 25632563  ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 25642564  

                        

ประชุมคณะกรรมการดำเนิประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนงาน                          

ขขออนุมัติโครงการออนุมัติโครงการ                          

ดำเนินดำเนินงานตามงานตามโครงการโครงการ                          

ติดตามแติดตามและประเมิละประเมินผลนผล                          

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          

  

88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัทรัพพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

ค่าวัสดุ 4ค่าวัสดุ 40,0000,000  บาทบาท  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  

--  วิทยาลัยฯ มีสื่อเพ่ือการประวิทยาลัยฯ มีสื่อเพ่ือการประ ชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่าชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่า งสี่พระยา เป็นการสร้างภาพลักงสี่พระยา เป็นการสร้างภาพลัก ษณ์ษณ์   

ที่ดีและสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรีที่ดีและสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้ยนได้  
  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  

เเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ามความพึงพอใจ จำนวน 3030  คนคน  

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ   
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โครงการที่  5โครงการที่  5  
  

โครงการโครงการ  ขอสนับสนุนเครื่องมือช่ขอสนับสนุนเครื่องมือช่างไม้เพื่อฝึกทักษะช่างางไม้เพื่อฝึกทักษะช่างไม้ไม้  
    
1.หน่ว1.หน่วยงาน/สยงาน/สถานศึกษาถานศึกษาที่ที่รับผิดชอบรับผิดชอบ    ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ                  โครงการตาโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณม พ.ร.บ. งบประมาณ  
                      โครงการตามโครงการตามภาระภาระงานประจำงานประจำ  
                      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณสอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณสอศ.)    
3. 3. ความสอดคล้อง/เชื่ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศอมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการน้น และมาตรการ      

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕--๒๕๖๙ คณะกรรมการการอา๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชีวศึกษา   
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
44. หลักกา. หลักการและเหตุรและเหตุผลผล  
    งานไม้เป็นงานช่างที่ ใงานไม้เป็นงานช่างที่ ใ ช้ฝีมือและความคิดสร้างช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์  ต้องมีความอดทน  ขยัน สรรค์  ต้องมีความอดทน  ขยัน และต้องและต้องมีควมีคว ามาม
รัรับผิดชอบสูง  บผิดชอบสูง  ช่างไม้ช่างไม้สามารถนำทรัพยากรธสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น รรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน  เช่น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน  เช่น 
โโต๊ต๊ะเก้าอ้ีะเก้าอ้ี  เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน รวรวมถึมถึงงานตกแต่งภายในภายนอกงงานตกแต่งภายในภายนอก  และและจะต้องมีจะต้องมีทักษะใทักษะในน
การการช่างช่าง    จึงจะสามารถทำงานไม้ได้อย่างเรียบร้อยจึงจะสามารถทำงานไม้ได้อย่างเรียบร้อย  สวยงามสวยงาม      
  

                          ดังนั้นเครื่องมือช่างไม้จึดังนั้นเครื่องมือช่างไม้จึ งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆให้มีความสวยงาม มีความเหมาะงเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆให้มีความสวยงาม มีความเหมาะ สมสม
กับงานที่จะผลิต นักเรียนนักศึกษาจะสามารถพัฒนาฝึกฝนทักกับงานที่จะผลิต นักเรียนนักศึกษาจะสามารถพัฒนาฝึกฝนทัก ษะฝีมือช่างไม้เพ่ือการตกแต่งษะฝีมือช่างไม้เพ่ือการตกแต่ง   ให้ให้ เป็เป็ นนที่รู้จักที่รู้จัก
แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนประชาชนผู้สนใจเข้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในสถารับการอบรมในสถานศึกษาานศึกษามากขึ้นมากขึ้น  

55. วัตถุปร. วัตถุประสงค์ของโครงการะสงค์ของโครงการ  

                            1.1.เพ่ือเพ่ือใช้ในการฝึกฝนทักษะใช้ในการฝึกฝนทักษะการใช้เครื่การใช้เครื่องมือองมืองานช่างไม้งานช่างไม้  
                            2.2.เพ่ืเพ่ือให้นักเรียนนักศึกอให้นักเรียนนักศึกพัฒนาการใช้เครื่องพัฒนาการใช้เครื่องมือสมัยใหม่มือสมัยใหม่  
                            3.เพื่อ3.เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้สวยงามให้สามารถผลิตชิ้นงานได้สวยงาม  
                            4.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน4.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนการเรียนการสอน  
66. เป้าหมาย และตัวชี้วัด. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
                            6.1.1 6.1.1 ผู้เข้ผู้เข้ารับกาารับการอบรมจำนวน 300 คน ต่อปีการศึกษารอบรมจำนวน 300 คน ต่อปีการศึกษา  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
                            6.2.2 6.2.2 ผู้เข้ารับการอบรผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพได้ และมี จำนวนนักเรียนเข้ามาเรีไปประกอบอาชีพได้ และมี จำนวนนักเรียนเข้ามาเรียนในยนใน
หลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น  
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7. กิ7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่จกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
                            

  
ขั้ขั้นตอนตอนการดำเนินงานนการดำเนินงาน  

ช่วงระยะเวลาดำเนินงานช่วงระยะเวลาดำเนินงาน      

ระหว่างเดือนระหว่างเดือน  กรกฎาคม กรกฎาคม 22556633  ถึง 30 ธันวาคม 2563ถึง 30 ธันวาคม 2563    
ก.ค.ก.ค.  ส.ค..ส.ค..  กยกย  ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  

1. 1. บันทึกข้อความขอสนับสนุนบันทึกข้อความขอสนับสนุน
เคเครื่องมือช่างรื่องมือช่าง  

            

2.เสนอโครงการ2.เสนอโครงการ              

22. ดำเนินงานตามโครงการ  . ดำเนินงานตามโครงการ                

33. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน              

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และท่ีมา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และท่ีมา การดำเนินโครงการ  

จากเงิน จากเงิน รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาท้ังสิ้น 32,030บประมาท้ังสิ้น 32,030  (สามหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) ได้แก่(สามหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) ได้แก่  

8.8.1 1   เครื่องเลื่อยสายพานเครื่องเลื่อยสายพาน      จำนวน 1 เครื่องจำนวน 1 เครื่อง  ราคาราคา  5,7005,700  บาทบาท  
8.2 8.2   เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวตเตอร์140 แอมป์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวตเตอร์140 แอมป์  จำนวน จำนวน 1 เครื่อง1 เครื่อง  ราคาราคา  5,5005,500  บาบาทท  
8.3 8.3   เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานน    จำนวน 1 เครื่องจำนวน 1 เครื่อง  ราคาราคา  1,1,950950  บาทบาท  
8.48.4  ชุดเจาะเดือยเหลี่ยมชุดเจาะเดือยเหลี่ยม      จำนวนจำนวน  1 ชุด1 ชุด  ราคาราคา  2,0002,000  บาทบาท  
8.58.5  สว่าสว่านกระแนกระแทกทก        จำนวน 1 เครื่องจำนวน 1 เครื่อง  ราคาราคา  3,0003,000  บาทบาท  
8.8.66  ปั๊มลมชนิดเสียงเงียบ 50 ลิตรปั๊มลมชนิดเสียงเงียบ 50 ลิตร    จำนวนจำนวน  1 เครื่อง1 เครื่อง  ราคาราคา  5,3005,300  บาทบาท  
8.8.77  ปืนลมยิงคอนกรีตและไม้ขาเดี่ยวปืนลมยิงคอนกรีตและไม้ขาเดี่ยว    จำนวน จำนวน   1 ตัว1 ตัว  ราคาราคา  11,300,300  บาทบาท  
8.8.88  ปืนยิงตะปู ขาคู่ปืนยิงตะปู ขาคู่        จจำนวนำนวน  1 ตัว1 ตัว  ราคาราคา  900900  บาบาทท  
8.8.99  เครื่องเลื่อยวงเดือน 7 นิ้วเครื่องเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว      จำนจำนวนวน  1 เครื่อง1 เครื่อง  ราคาราคา  4,1804,180  บาทบาท  
8.8.1010  เครื่องเเครื่องเร้าเตอร์เซาะร่องไม้เพราะชุดดอกร้าเตอร์เซาะร่องไม้เพราะชุดดอก  จำนวนจำนวน  1 เครื่อง1 เครื่อง  ราคาราคา  2,2002,200  บาทบาท  

9. 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1414.1.1  นักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานตามนักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานตามชนิดของไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาชนิดของไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพ    
  1414.2 .2 นักศึกษาผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนักศึกษาผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  
  14.14.3 3 นักศึกษนักศึกษามีความามีความชำนาญในการเครื่องมือช่างผลิตงานสามชำนาญในการเครื่องมือช่างผลิตงานสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ารถนำไปประกอบอาชีพได้  
  1414.4 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนใน.4 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหหลัลักสูตรของวิทยาลัยฯเพ่ิมขึ้นกสูตรของวิทยาลัยฯเพ่ิมขึ้น  
1100..  การติดตาม และการประเมิการติดตาม และการประเมินผลนผล  
  10.1 แบบสอบถาม/ความพึงพอใจ10.1 แบบสอบถาม/ความพึงพอใจ  
  110.2 นิเทศการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือแผนกวิชาหัตถกรรมสาขาช่0.2 นิเทศการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือแผนกวิชาหัตถกรรมสาขาช่างไม้เพ่ือการตกแต่งางไม้เพ่ือการตกแต่ง  
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โครงการที่ 6โครงการที่ 6  
โครงการโครงการ  ปรับปรุงปรับปรุงห้องเรียนห้องเรียนหลักสูตรรายวิชาระบบหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติควบคุมอัตโนมัติ    
  

11.   .   ชื่ชื่ออบุคคลบุคคล//หน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบ    
  1.1 1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    
  11..22  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  

2. 2.     ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ   □□  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณประจำปี พ.ศ. 256ประจำปี พ.ศ. 25655  

      □□  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โคโครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณรงการพิเศษ (ใช้งบประมาณของวิทยาลัย จำนวน ของวิทยาลัย จำนวน 880,000 บาท0,000 บาท))  

33.   ความสอดคล้.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุองกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
33.1 .1 ความสอดคล้องกับยุความสอดคล้องกับยุทธศทธศาาสสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชีวศึกษา    

  33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  44  การสร้างโอกาสการสร้างโอกาส  ความเสมอภาคความเสมอภาค  แลและคะความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษาวามเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา(1)(1)  
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ให้ผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนทุกคน   ทุกกลุ่มทุกกลุ่ม  ทุกพ้ืนทุกพ้ืนที่ที่  และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการและทุกระดับการศึกษาได้รับบริการ
ทางการศึกษาด้านอาชีวทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพศึกษาอย่างมีคุณภาพ    
  3.2 3.2 การขับเคลื่การขับเคลื่อนนโยบาอนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุยรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. กษาสู่สากล พ.ศ. 25552555--25692569  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตาม
วัวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตถุประสงค์ของการจัดตั้ง   ตามความต้องการขอตามความต้องการของพ้ืนที่ และกงพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษารให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   จัดหจัดหาสื่าสื่อ/หนังสือ อ/หนังสือ 
วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพีวัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพี ยงพอยงพอ   ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ืยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ื อให้ผู้สำเร็จอให้ผู้สำเร็จ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา   มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก แมีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ ละสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่   
  
44.  .  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หหลัลักการและเหตุผลกการและเหตุผล  
  สภาพห้องเรียน ระบสภาพห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่อบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศของงปรับอากาศของห้องเรียนระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้องเรียนระบบควบคุมอัตโนมัติ แผแผนกนกวิชาช่างวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยสารพัดช่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา างสี่พระยา มีความทรุดโทรม ไม่สวยงาม ขาดความเหมาะสมในการจัดการเรียนการมีความทรุดโทรม ไม่สวยงาม ขาดความเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากใช้งานมาหลายสิบปี สอน เนื่องจากใช้งานมาหลายสิบปี   

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงต้องปรับปรุง   ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า รห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบ ะบบ LLAANN  ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และ
ระบบเครื่องปรับอากาศของระบบเครื่องปรับอากาศของแผนกแผนกวิชาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังให้มีความเหมาะสม สวให้มีความเหมาะสม สวยงาม บรรยากาศน่าเรียนรู้ และการยงาม บรรยากาศน่าเรียนรู้ และการ
เปิดทางเข้าออกภายนอกอาคารเปิดทางเข้าออกภายนอกอาคารสำหรับนักศึกษสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาาที่เข้ามาตรวจซ่อมบริการเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ริตรวจซ่อมบริการเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ริ มระเบียงมระเบียง
อาคารอาคารได้อย่างสะดวกปลอดภัยได้อย่างสะดวกปลอดภัย  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55..1 เพ่ือ1 เพ่ือปรับปปรับปรุงรุงห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศ และระบบ ระบบ LLAANN  และอินเตและอินเตอร์เน็ตอร์เน็ต
ความเร็วสูงไร้สาย จำนวน ความเร็วสูงไร้สาย จำนวน 11  ห้องห้อง  
  5.2 5.2 จัดทำประตูเพ่ือการบริการแลจัดทำประตูเพ่ือการบริการและตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศะตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ        
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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 ประตเูพ่ือการบริการและตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ห้องเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมสวยงานกับการจัดการเรียนการสอน 

  

77..  กิจกรรกิจกรรมหรือขั้มหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สนตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ถานที่  
7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการต่อสถานศึกษาต่อสถานศึกษา  
7.2 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนิ7.2 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการหาวิศวกรออกแบบ และจัดทำรูปแบบรายนการหาวิศวกรออกแบบ และจัดทำรูปแบบรายการการ  

  7.7.33  ดำเนินการจัดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าดซื้อจัดจ้างงตามระเบียบพัสดุตามระเบียบพัสดุ  
  7.7.44  สรุปผลการดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการ  

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  สถานที่ดำเนินโครงการ แผนกช่สถานที่ดำเนินโครงการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัางไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
      

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนิงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการนโครงการ    
  8.1 จากเงินงบประมาณ8.1 จากเงินงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ะยา ประจำปี พ.ศ. 256ประจำปี พ.ศ. 25644  จำนวนเงินทั้จำนวนเงินทั้ งสิ้น งสิ้น 8800,000 ,000 
บาท (บาท (แปดแปดหมื่นหมื่นบาทถ้วน)บาทถ้วน)    
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ห้องเรียนที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง 

  

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.110.1  จากรายงานผลการดำเนินโครงการจากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1100..22  จากรายงานผลการจัดการเจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอรียนการสอนนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงวโมง  และหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพวิชาชีพ  
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โครงการโครงการดำเนินงดำเนินงานาน  
ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564  

  
ฝ่ายฝ่ายวิชาการวิชาการ
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โครงการที่  7โครงการที่  7  
โครงการ   ส่งเสริมผู้เรียน  ด้านทักษะวิชาชีพโครงการ   ส่งเสริมผู้เรียน  ด้านทักษะวิชาชีพ  
1. ช่ือบุ1. ช่ือบุคล/หน่วคล/หน่วยงานรับผิดชอบยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรียนการสอน  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงกาโครงการตาม พรตาม พ.ร.บ.งบประมาณ.ร.บ.งบประมาณ    

    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิโครงการพิเศษ (ไม่เศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรมาตรฐานกาฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561รอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษา  
  ข้อที่ 1.4 ผลการข้อที่ 1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีแข่งขันทักษะวิชาชีพพ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุ4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลผล  
  วิทยาลัวิทยาลัยสารพัดยสารพัดช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านปานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภระกันคุณภาพภายในายใน
ของสถานศึของสถานศึกษากษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เเกิกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น       ตามคอนในรายวิชาชีพระยะสั้น       ตามความต้องการวามต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิอย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการเนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการวนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามศึกษาตาม
หลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  และผู้เรียนได้รายวิชาชีพระยะสั้น  และผู้เรียนได้ นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมสามารนำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมสามารถนำมาเป็นถนำมาเป็น
แนะแนะแนวทแนวทางในการประกอางในการประกอบวิชาชีพของผู้บวิชาชีพของผู้ เรียนเรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ   หารายได้เสริมได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ   หารายได้เสริม
ในการประกอบอาชีพนอกเหนืองาในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำนประจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุป5. วัตถุประสงค์ระสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน5.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพตามด้านทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้ชาชีพระยะสั้นน  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้ผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ  
6. เป้าหมายและตัวชี้6. เป้าหมายและตัวชี้ วัดความสำเร็จวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 จำนวนผู้เรียนการออกห6.1.1 จำนวนผู้เรียนการออกหน่วยบริการวิชาชีพ จำนวน  3น่วยบริการวิชาชีพ จำนวน  30 คน0 คน  
6.6.1.2 ร้อยละ1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขอจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็งรุ่นที่สำเร็จการศึกษาจการศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตาม6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  
    6.2.2 6.2.2 ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางในการประกอบวิชาชีพ  
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7. กิจกรร7. กิจกรรมและหรือขั้มและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบปร(ปีงบประมาณ  256ะมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินก7.4 ดำเนินการโครงการารโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรแล8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโคระแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการงการ  
  จากเงิจากเงินน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ี9. ผลท่ีคาดว่าคาดว่าจะได้รับจะได้รับ  
  9.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตาม9.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  
  9.2.2 9.2.2 ผู้เรีผู้เรียนได้มียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพอบวิชาชีพ  
10. การติดตาม และการประ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียน  ด้10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียน  ด้านทักษะวิชานทักษะวิชาชีพาชีพ  
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โครงการที่  8โครงการที่  8  
  

โครงการโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่าฝ่ายวิชยวิชาการาการ  
  งานวัดผลและประเมินผลงานวัดผลและประเมินผล  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาโครงการตาม พ.ร.บ.งม พ.ร.บ.งบประมาณบประมาณ    
    โครงการตามภโครงการตามภาระงานประจำาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. ควา3. ความสอดคล้มสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ด้านที่  3 ด้านผู้3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาสอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอนน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอนนการสอน  
4. สภาพปั4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยาพระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยาพระยา  พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ปรประเมินะเมิน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในขอเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวงสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึของสถานศึกษากษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เกิดผลดีกับผู้ เรียนและผู้สเรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชี พระยะสั้น     ตามความต้องการพระยะสั้น     ตามความต้องการ
ของผู้ของผู้ เรียนเรียน  และสามารถและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในส่วนของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในส่วนของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรีย นสำเร็จนสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายการศึกษาตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละราย วิชาชีพระวิชาชีพระยะสั้นกำหนด ซึ่งผู้เรียนจะสำเร็จกยะสั้นกำหนด ซึ่งผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษา  ตามที่ารศึกษา  ตามที่
ฝึฝึกอบรมต้องมีสมรรถนะในรายวิชาที่กำหนด  ดังนั้นกอบรมต้องมีสมรรถนะในรายวิชาที่กำหนด  ดังนั้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงมีความจำเป็น  เพรการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงมีความจำเป็น  เพราะฉะนั้นาะฉะนั้น
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  --  เพ่ือปรเพ่ือประเมินมาตรฐะเมินมาตรฐานวิชาชีพานวิชาชีพ  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  66.1 เชิงปริมาณ.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 จำนวนผู้เรีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิยนหลักสูตรวิชาชีพชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาทุกคนระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาทุกคน  
    6.1.2 6.1.2 ร้อยลร้อยละจำนวะจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 100 นผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 100 
เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาเปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษา  
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66.2 เชิงคุณภาพ.2 เชิงคุณภาพ  
  --  จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่าจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 100 เปนการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์อร์เซ็นต์ของของ

ผู้สำเร็ผู้สำเร็จการศึกษาจการศึกษา  
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนิน7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่การ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 ส7.5 สรุปผลกรุปผลการดำเนินการารดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรั8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีพยากรและแห่งท่ีมากามาการดำเนินโครงการรดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงเป็นเงินงบประมาณทั้บประมาณทั้งสิ้นงสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  --  ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมสอบผ่านการประเมินมาตรฐาผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนวิชาชีพ  
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายง10.1 รายงานผลการประานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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โครงการที่  9โครงการที่  9  
  

โครงการโครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

22..  ลักษณลักษณะโครงะโครงการการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระโครงการตามภาระงานประจำงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไโครงการพิเศษ (ไม่ใช้ม่ใช้งบปงบประมาณ สอศ.)ระมาณ สอศ.)    

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์    นโยบาย จุดเน้น และมาตรการนโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนน  
  ข้อที่ 2.1ข้อที่ 2.1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ข้อย่อยที่ 2.1.1 กข้อย่อยที่ 2.1.1 การส่งเสริมการพัฒนาารส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานหลักสูตรฐานสมรรสมรรถนะอถนะอย่างเป็นระบบย่างเป็นระบบ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่รพัดช่างสี่พระยาพระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดช่างสี่พระยา  พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันเพ่ือการประกันคุณภคุณภาพภาาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใยในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใ นน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดเกิดผลดีผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนใกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น       ตามนรายวิชาชีพระยะสั้น       ตามความความต้องต้องการการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลางมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้การในการนี้การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องสเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่ำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของวนหนึ่งของ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น     ซ่ึซ่ึงหลังหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกสูตรต้องมีความสอดคล้อง
กับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน   และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปและเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไป
ประประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงกากอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  รนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลั5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบกสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
  5.25.2  เพ่ือเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
6. เป้าหมายและตัวชี้6. เป้าหมายและตัวชี้ วัดความสำเร็จวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาร้อยละ  80 ของสาขาวิชาที่เปิดสร้อยละ  80 ของสาขาวิชาที่เปิดสอนอน  
  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  

  66..22..11  หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและไหลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
  66.2.2.2.2  หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
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7. กิจก7. กิจกรรมและหรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่รือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้7.2 แต่งตั้งคำสั่งปงคำสั่งปฏิบัติงานฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 7.4 ดำเนินการโครงการดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลก7.5 สรุปผลการดำารดำเนินเนินการการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากจากเงินเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณหลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่ภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบางเป็นระบบ  
9.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ9.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการขอเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงตลาดแรงงานงงาน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลส่งเสริมก10.1 รายงานผลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะนะ  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    4466  

  

  

โครงการที่  10โครงการที่  10  
  

โครงการโครงการ  ส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรืส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมอกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ฝ่ายวิชาการายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนยนการสอน  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการนโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 25มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 256161  
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดการเรียนการสอน  
  ข้อที่ 2.1ข้อที่ 2.1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ข้อย่อยที่ข้อย่อยที่  2.1.2 2.1.2  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอจัดการเรียนการสอนน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยาพระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยารพัดช่างสี่พระยา  พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย  33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน    2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านปศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในระกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึของสถานศึกษากษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจซึ่งจะก่อใะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องห้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เเกิกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการ
ของผู้เรีของผู้เรียนยน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผลทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผล  
  ในการในการนี้การนี้การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่เป็นเรื่องสำคัญ องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรต้องมี ความสอดคล้องความสอดคล้อง
กับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นกากับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นกา รให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติรให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติ งานได้จริงสามารถไปงานได้จริงสามารถไป
ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  การนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม5.1 เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วั6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.6.1.1 1.1 รายวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาร้อยละ  65 ของรายวิชาที่ร้อยละ  65 ของรายวิชาที่ เปิดสอนเปิดสอน  
    6.1.2 6.1.2 รายวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ิมเติมได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ิมเติมจำนวน 3 รายวิชาจำนวน 3 รายวิชา  
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6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  รายวิรายวิชาได้ชาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบรับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
  6.2.2 รายวิชาเป็นไปตามความ6.2.2 รายวิชาเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานต้องการของตลาดแรงงาน  

  

7. กิจกรรม7. กิจกรรมและหรือขั้และหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินกา7.4 ดำเนินการโครงการรโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงิจากเงินน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ี9. ผลท่ีคาดว่าจะคาดว่าจะได้รับได้รับ  

99..11  รายวิชาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบรายวิชาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
9.2 รายวิชาเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน9.2 รายวิชาเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

10. การ10. การติดตาม ติดตาม และการประเมินผลโครงการและการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลส่งเสริมการปรั10.1 รายงานผลส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิบปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมชาเพ่ิมเติม  
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โครงการที่  11โครงการที่  11  

โครงการโครงการ  การพัฒการพัฒนาคุณภาพการจัดนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลังานพัฒนาหลักสูตรการเรียกสูตรการเรียนการสอนนการสอน  

22..  ลักษณะลักษณะโครงการโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบปรโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณะมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. ความสอดคล้อง/เ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 2 ด้านหลักด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรีสูตรและการจัดการเรียนการสอยนการสอนน  
  ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นป็นสำคัสำคัญญ  

ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่กข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเการจัดการเรียนการสอนรียนการสอน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัวิทยาลัยสารพัยสารพัดช่างสี่พระยาดช่างสี่พระยา   เป็นสเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมกาถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานกามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยรศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622  ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มามาตรตรฐานฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภ ายในายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีการศึกษาการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาแณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนละได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องาอย่างต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามาเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามควรถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการามต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิอย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้ คุณภาพการจัคุณภาพการจัดการเรียนดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรีการสอนและส่งเสริมการเรี ยนรู้ยนรู้ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาการจัดการเรียนกพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งหลักสูตรารสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งหลักสูตร ต้องมีความสอดคล้องกับต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน  และเป็นการให้ผู้เรียนเรียและเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบารถไปประกอบ
อาชีพได้  เพราะฉะนั้อาชีพได้  เพราะฉะนั้นนจึจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  งได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือพัฒนาคุ5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้นการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
6. เป้าหมายและ6. เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสตัวช้ีวัดความสำเร็จำเร็จ  
  6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่เปิสาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับกาดสอนได้รับการรพัฒนาคุณภาพการจัดกพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ารเรียนการสอนและส่งเสริมการงเสริมการ
เรียนรู้เรียนรู้  
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6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุคุณภณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมก6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมก ารเรียนรู้เป็นไปตามความต้อารเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของงการของ

ตลาดแรงงานตลาดแรงงาน  
  

7. กิจกรรมและ7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  77.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
88. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่ง. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นน    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  คุณภาพการจัดการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนางเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไป9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาตามความต้องการของตลาดแรงงานน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการครงการ  
  10.1 รายงานผลการพัฒนาคุ10.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้  
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โครงการที่  12โครงการที่  12  
โครงการโครงการ  ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. ช่ือบุคล/1. ช่ือบุคล/หน่วยงหน่วยงานรับผิานรับผิดชอบดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)ช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานกมาตรฐานการอาชีารอาชีวศึกษาวศึกษา    พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรีด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยนการสอน  
  ข้อที่ 2.2 การจัดการเรีข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้ยนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จัดทอยละของครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้  
4. สภาพปัจจุบัน/หลั4. สภาพปัจจุบัน/หลักการแลกการและเหตุผะเหตุผลล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา   ได้ได้จัจัดทำดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนิเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนิ นงานด้นงานด้านประานประกันคุณภาพภายในกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอจการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการและสามารถรองรับการประเมิประเมินคุณภานคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ใในกนการนี้การารนี้การส่งเสริมการจัดทำแผนการจัส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญเรียนเป็นสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งหนึ่ง
ของการพัฒนาการจัดกาของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นซึ่งหลักสูตรต้องมีความรเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นซึ่งหลักสูตรต้องมีความ
สอดคล้สอดคล้องกับคองกับความต้อวามต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนงการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียน แล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริง
สามารถสามารถไปประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นไปประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วั5. วัตถุตถุประสงค์ประสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ5.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือพัฒนากาพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. เป้าหมายแ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดคละตัวชี้วัดความสำเร็จวามสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริ6.1 เชิงปริมาณมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนจัดทำสาขาวิชาที่เปิดสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกนผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกสาขาวิชาสาขาวิชา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภมีคุณภาพการแาพการและได้รับการพัฒนาละได้รับการพัฒนา  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลัและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะกสูตรและสมรรถนะ

รายวิชารายวิชา  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระ7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.7.3 ประชุ3 ประชุมคณะกมคณะกรรมการตามคำสั่งรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลก7.5 สรุปผลการดำเนินการารดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรแ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโละแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้นณท้ังสิ้น    --  บาทบาท    ได้แก่ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพคุณภาพการและการและได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนา  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตงเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรแรและสมรรถนะรายวิชาละสมรรถนะรายวิชา  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.110.1  รายงานผลการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรายงานผลการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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โครงการที่ โครงการที่   1313  
  

โครงการโครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
1. ช่ือบุคล/หน่1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอวยงานรับผิดชอบบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานงานพัฒนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณงบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)ณ สอศ.)    

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการจุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการมาตรฐานการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา   พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนแด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาละผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอนข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน  
  ข้อย่ข้อย่อยที่ อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรีวสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยน  
4. สภาพปัจจุบัน4. สภาพปัจจุบัน//หลักการและเหตุหลักการและเหตุผลผล  
  วิทยาลัยสารพัดวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาษา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ปรประกอบด้วยะกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ปรประเมินะเมิน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของของสถานศึกษาสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่ศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จกเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีารศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการพระยะสั้น      ตามความต้องการ
ของผู้เของผู้เรียนรียน  และสามารถรองรัและสามารถรองรับการประเมินคุณบการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การส่งเสริมการจัดการเการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น     ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับควซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับคว ามต้องการ  ในามต้องการ  ใน
สถานกาสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนรณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียน เรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงส ามารถไปประกอบอาชีพได้  ามารถไปประกอบอาชีพได้  
เพราเพราะะฉฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  ะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมก5.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนารจัดการเรียนการสอน  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือพัฒนาผู้พัฒนาผู้ เรียนใเรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ในด้านความรู้  ทักษะ  แห้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ในด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติละเจตคติ  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดค6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จวามสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการสาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา  
  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    5533  

  

  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุณภคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการส6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตาามมความต้องการของความต้องการของ

ตลาดแรงงานตลาดแรงงาน  
  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ปร7.3 ประชุมคณะะชุมคณะกรรมการตามคำสั่งกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผล7.5 สรุปผลการดำเนินกาการดำเนินการร  
8. งบประมาณ/ทรัพยาก8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  คุณภาพการจัดกคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนธิผลต่อผู้เรียน  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการขการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงองตลาดแรงงานงาน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงา10.1 รายงานผลการส่งเสนผลการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนริมการจัดการเรียนการสอน  
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โครงการที่  14โครงการที่  14  
โครงการโครงการ  การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนอน  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหงานพัฒนาหลักสูตรการลักสูตรการเรียนการสอนเรียนการสอน  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมา3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านผู้ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสสอนและผู้บริหารสถานศึกษาถานศึกษา  
  ข้อที่ข้อที่  3.1 ด้3.1 ด้านผู้สอนานผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.2 การบริหารชั้นเรียนข้อย่อยที่ 3.1.2 การบริหารชั้นเรียน  
4. สภาพ4. สภาพปัจจุบัปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้ได้จัจัดทำดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ขของสถานศึกษาองสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ สำเร็จการศึกษา  สามารถดสำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสำเนินการสอนในรายวิอนในรายวิชาชีพระยะสั้น     ตามความต้องการชาชีพระยะสั้น     ตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามาและสามารถรองรัรถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีบการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การจัดระบบการนิเทศการเรียนกการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนารสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการ
เรีเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชยนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งาชีพระยะสั้น  ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดการพัการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดการพัฒนาฒนา
ในทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบในทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้  ทักษะ และเจวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้  ทักษะ และเจตต
คติ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแลคติ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล    ในการจัดการเรียนะมีประสิทธิผล    ในการจัดการเรียนการสอน  การสอน  
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  งการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสง5. วัตถุประสงค์ค์  
  5.1 เพ่ือจัดระบบการนิเทศการเรียนการ5.1 เพ่ือจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนสอน  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการผลในการจัดการเรียนการ
สอนสอน  
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ครูทุครูทุกท่กท่านได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการครบทุกคนานได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการครบทุกคน  
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6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนแล6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชาะรายวิชา  

  

7. กิจกรรมแ7. กิจกรรมและหรือขั้นตละหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมค7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
88. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นน    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  คุณภาพการจัดกาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิรเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนอผู้เรียน  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชานไปตามสมรรถนะรายวิชา  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงกา10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการร  
  10.1 รายงานผลการจัดระบบการนิเท10.1 รายงานผลการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนศการเรียนการสอน  
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โครงการที่  15โครงการที่  15  
โครงการโครงการ  พัฒพัฒนาแหล่งนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานวิทยบริการและห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด  

22..  ลักลักษณะษณะโครงการโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาโครงการตามภาระงานประจำระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)ใช้งบประมาณ สอศ.)    

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสต3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.3 แห่ข้อที่ 5.3 แห่งเรียนรู้และศูงเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการนย์วิทยบริการ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเ4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มมาตรฐานกาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาารศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือกเพ่ือการประกัารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้า นประกันคุณภาพภายในนประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ต้ัต้ังงแต่ปีการศึกษาแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รัซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น        ตามความต้องการตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพแลภาพและ  เกิะ  เกิดประสิทธิผลดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การพัฒนาแห่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการพัฒนาแห่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการการเป็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการพัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มีความนเรื่องสำคัญ เพราะการพัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มีความ
พร้อมที่เป็นแห่งเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนและศึพร้อมที่เป็นแห่งเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานกษาค้นคว้าเพ่ือให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงาน
คณะกรรมกคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของารการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของมามาตรตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561ฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำ
โครงการนี้โครงการนี้ขึ้น ขึ้น     
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน5.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
  5.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เห5.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้มาะสมเป็นแห่งเรียนรู้  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่สาขาวิชาที่ทำการสอทำการสอนและพ้ืนที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนนและพ้ืนที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการสอน  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค

พร้อมบริพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอน7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบ(ปีงบประมาประมาณ  256ณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำ7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัสั่งปฏิบัติงานติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรั8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็เป็นเงินเงินงบประมาณทั้งสิ้นนงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้บาท  ได้แก่แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในกาสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรีรจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมยนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ  
10. การติดตาม และการประเมินผ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการลโครงการ  
  10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณู10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานปโภคพ้ืนฐาน  
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โครงการที่  16โครงการที่  16  

  
โครงการโครงการ  ส่งเสริมการจัส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีาคี  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.)สอศ.)    

  

3. ความส3. ความสอดคล้อง/อดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยเชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอนข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน  
  ข้อย่ข้อย่อยที่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการ4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยาพระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการการอาชีวศึกษา   ได้จัได้จัดทำดทำ
มามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ืเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพภายในด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษของสถานศึกษาา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและไดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้ น      ตามความต้องการน      ตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมิและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีนคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิประสิทธิภาพและ  เภาพและ  เกิดประสิทธิผลกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้ส่งเสริมส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีษาระบบทวิภาคี เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการส่งเสริมการจัดการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ต ามความต้องการของสถานประกอบการผู้เรียนได้ฝึกามความต้องการของสถานประกอบการผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์จริงประสบการณ์จริง     และระหว่างเรียนมีรายได้และระหว่างเรียนมีรายได้     จบแล้จบแล้ วมีงานทวมีงานทำซึ่งหลักสูตรต้องทำความร่วมมือกับำซึ่งหลักสูตรต้องทำความร่วมมือกับ สถานสถาน
ประกอบการให้สถานปรประกอบการให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการะกอบการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างความเข้าใจพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดให้แก่ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้    การศึกษาระบบทวิภาคีและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้      ในการจัดการในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทรระยะสั้น  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการำโครงการนี้ขึ้น  นี้ขึ้น    
5. วัตถุประส5. วัตถุประสงค์งค์  
  5.1 เพ่ือ5.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและนำความรู้ที่ได้รับสร้างความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและนำความรู้ที่ได้รับ
มาปมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นระยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น  
  5.2 เ5.2 เพ่ือส่พ่ือส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีกษาระบบทวิภาคี  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดค6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จวามสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริ6.1 เชิงปริมาณมาณ  
    6.1.1 6.1.1 คณะครู  จำนวน  20  คนคณะครู  จำนวน  20  คน  
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6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  ครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีครูผู้สอนได้เข้าใจแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี    

66..22..22  ครูผู้สอนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสครูผู้สอนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นอนในหลักสูตรระยะสั้น  
7. กิจกรรมแ7. กิจกรรมและหรือขั้นตละหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่อนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  77.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการ7.4 ดำเนินการโครงการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการงท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาทบาท    ได้แก่ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคา9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รัดว่าจะได้รับบ  

99..11  สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  
10. การติดตาม แล10. การติดตาม และการประเมินผลโคระการประเมินผลโครงการงการ  
  10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการอา10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคีชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  
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โครโครงการที่  17งการที่  17  

โครงการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมืจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากอแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศาศ  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล  หัวหน้าแผนกวิชาช่างนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความเย็น  

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

                        โครงการตามภาโครงการตามภาระงานประจำระงานประจำ  

            โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3.3.  ความสอความสอดคล้องดคล้อง//เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการเชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
    ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสายกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลกล  
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  เพ่ิมปริมาณผู้เพ่ิมปริมาณผู้ เรียนสายอาชีเรียนสายอาชีพให้พให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

4. สภาพปัจจุบั4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหน/หลักการและเหตุผลตุผล  
  การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสำการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสำ นักงานนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา   โดยได้ย้ำถึงความสำคัญในการขับเคโดยได้ย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัยลื่อนวิทยาลัย
สารสารพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการใอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการใ นการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและนการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคน และรองรับการเข้าพัฒนากำลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประส งค์ เพ่ือพัฒนาคุงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับณภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาารพัดช่าง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือนำข้อมูลมาใช้การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒนาคุณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพ่ือรภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพ่ือระดมความคิดเห็นพัะดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัดฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพ่ิมปริมาณผู้าลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
ความต้องการแรงงานคุณภาความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมพของภาคอุตสาหกรรม  

ดังนั้น ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นแลแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ะปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการจึงได้จัดโครงการจัดตั้จัดตั้ งศูนงศูนย์ทดสอบมาตรย์ทดสอบมาตรฐานฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ      

5. วัตถุ5. วัตถุประสงค์ประสงค์  
5.1 5.1   เพ่ืเพ่ืออคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
5.2  เพื่อ5.2  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศต้องการของประเทศ  

66. เป้าหมาย. เป้าหมาย  

    66..11  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  
          6.1.1 6.1.1 ผู้เข้ารับการผู้เข้ารับการอบรมอบรมหลักสูตหลักสูตรวิชาชีรวิชาชีพระยะสั้นพระยะสั้น  เข้าร่วมกิเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า จกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน / รุ่น10 คน / รุ่น  

    6.2 เ6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          6.2.1 6.2.1 ผู้ เข้าผู้ เข้า รับการรับการอบรมอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  
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77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอขั้นตอนการนการ
ดำดำเนินการเนินการ  

พ.ศ.2563พ.ศ.2563  พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564  
สถานที่สถานที่  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็นทำความเย็น  

แต่งตั้งคณะดำเนินการแต่งตั้งคณะดำเนินการ                        แผนกวิแผนกวิชาช่างชาช่างเครื่องเครื่อง
ทำความเย็นทำความเย็น  

ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน                        แผนกวิแผนกวิชาช่างชาช่างเครื่องเครื่อง
ทำความเย็นทำความเย็น  

ปฏิบัติปฏิบัติงานตามโงานตามโครงการครงการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็นทำความเย็น  

ติดตามติดตามและประและประเมินผลเมินผล                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำความเย็นทำความเย็น  

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ทำควทำความเย็นามเย็น  

88. งบประมาณดำเนินการ. งบประมาณดำเนินการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ดำเนิดำเนินงานนงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     100,000100,000  บาท  ไบาท  ได้แก่ด้แก่  
  8.1 ค่าวัสดุ8.1 ค่าวัสดุ  
  8.2 ค่าจ้างดำเนินงาน8.2 ค่าจ้างดำเนินงาน  

99. ผ. ผลที่ลที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะได้รับ  
9.1 9.1 ผู้เรียนผู้เรียนมีมีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  
9.2 9.2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อควาเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศมต้องการของประเทศ  

1100. การติดตามและประเมินผล. การติดตามและประเมินผล  
  10.1 ใช้แบบส10.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริอบถามผู้รับบริการการ  

10.2 สอบสัมภาษ10.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการณ์ผู้รับบริการ  
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โครงการที่ 19โครงการที่ 19  
โครงการระบบการสอน โครงการระบบการสอน ee--ttrraaiinniinngg  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    
  1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์   
  

22..  ลักษณะโครงลักษณะโครงการการ  □□  โครงการตามแผนกลยุทธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พ.ศ. 256โครงการตามแผนกลยุทธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พ.ศ. 2561 1 --  25662566  

□□  โครงการตามภาระงานประจโครงการตามภาระงานประจำำ  

      □□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณวิทยาลัยสาโครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระรพัดช่างสี่พระ
ยา ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวน 30ยา ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวน 30 ,,488 บาท)488 บาท)    
  

33..  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ลยุทธ์    
3.3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  การการ

จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคม และวิสัยทัศส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรีน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู้ตลอดยนรู้ตลอดชีวิตอย่างชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21   

3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตแล3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกะพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในกาในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือรพัฒนา คือ  พัฒนาทักษพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึ กษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย ยืดหยุ่น หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   

3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศัการพัฒนาศักยภาพคนทุกกยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา แนวทางในการพัฒนา   

3.2 ความสอดคล้อ3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการงกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 2579   
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาส  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา ให้ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา ให้

ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก พ้ืนที่ แลพ้ืนที่ และทุกระดับกะทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ารศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
แผนงานการพัฒนาหลักสูตแผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วม มือการจัดการมือการจัดการ
อาชีวศึอาชีวศึ กษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ จำนวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ จำนวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษ าที่ยืดหยุ่าที่ยืดหยุ่ นน
หลากหลายหลากหลาย  ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภ าพและาพและ
มาตรฐานมาตรฐาน  
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   

3.3.1 มาตรา 15 (3) ก3.3.1 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามารศึกษาตามอัธยาศัย เอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโและโอกาสอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งล่ง
ความรู้อื่น ๆ ความรู้อื่น ๆ   

3.3.2 มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนัง3.3.2 มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนัง สือทางสือทาง
วิชาวิชาการ สื่อสิ่การ สื่อสิ่ งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดควงพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดคว ามสาามสามารถมารถในการในการ
ผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    6633  

  

  

33..33..33  มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยี เพ่ือการศึเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมาะสม มีม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ   

3.3.4 มาตราที่ 67 รัฐต้องส่งเสริมให้3.3.4 มาตราที่ 67 รัฐต้องส่งเสริมให้ มีกาวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒมีกาวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒ นาเทคโนโลยีทางนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโการใช้เทคโนโลยีเพ่ือนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย   

  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น พ.ศ. 2560 แนบท้ายน พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน  2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชี2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหวศึกษา สำหรับการฝึกอรับการฝึกอบรมบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560   

3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ เน้เน้นผู้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ กำหนดให้สถานศึกษามีการเรียนเป็นสำคัญ กำหนดให้สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแ รงงาน รงงาน 
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสและของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารังค์จะเข้ารับการศึกษาบการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ           
ระยะสั้น ระยะสั้น   
  

44..  สภาพปัสภาพปัจจจุบัน/หลักการและเหตุผล จุบัน/หลักการและเหตุผล   
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (และการสื่อสาร ( IICCTT))  ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่

เกิดและเติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนเกิดและเติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโน โลยีการสื่โลยีการสื่ อสาร ทำให้อสาร ทำให้ วิถีการดำเนินชีวิต วิถีการเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต วิถีการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิ ตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่นตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น
เรียนรู้เรียนรู้ ได้ทุกทีทุกเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างได้ทุกทีทุกเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ส่งเสริม ทำให้หลายสถาบันการศึสรรค์ส่งเสริม ทำให้หลายสถาบันการศึกษากษา
ได้พัฒนได้พัฒนาระบบการเรีาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (ยนรู้ออนไลน์ (ee--lleeaarrnniinngg))  รอวงรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้รอวงรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้
ควควาามสามารถและทักษะที่จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีควมสามารถและทักษะที่จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีคว ามสารถในการรังสรรค์นวัตกรรม ามสารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 
สามารถดำรงชีวิต เรียนรู้ ทำงาน แลสามารถดำรงชีวิต เรียนรู้ ทำงาน แล ะประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุะประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุ คดิจิตอล คดิจิตอล การที่นำพาการที่นำพาคนไทยสู่คนไทยสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคคนไทยทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนจากนไทยทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กองกอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพกาบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2รศึกษา. (2559 559 ::  2200--2211). ระบบการเรียน ). ระบบการเรียน ee--lleeaarrnniinngg  จึงถูกนำมาใช้ในการจึงถูกนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในปประเทศ และทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความสำคัญเป็ระเทศ และทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความสำคัญเป็ นน
อย่างมากอย่างมาก  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่น 
หหลากหลายสอดลากหลายสอดคล้องกับควคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ เอ้ือให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชีพได้อย่างไม่มีเงื่อนไามต้องการในการเรียนรู้ เอ้ือให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชีพได้อย่างไม่มีเงื่อนไ ขข  และและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจาผสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจาผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระดม ผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระดม 
และการศึกษาตามอัธยาและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่ศัย เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่ างต่อเนื่อางต่อเนื่องตลอดชีวิตงตลอดชีวิต   ((พระราชบัญญัติการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แและ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ) ละ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ) เพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น  ระบบ รายได้สูงขึ้น  ระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ที่สร้างขึ้นจะเสริมที่สร้างขึ้นจะเสริม
การเรียนรู้การเรียนรู้ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติให้กับผู้ให้กับผู้ เรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มไการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้ด้มีมี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม  และมีแหล่งเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาองค์ควาที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง มรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  
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55..  วัตถุประสวัตถุประสงค์ งค์   
55..11  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ ee--ttrraaiinniinngg    สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และกาสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึรฝึกอบรมกอบรมวิชาชีพวิชาชีพ

ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยายาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
55..22  เพ่ือดำเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ เพ่ือดำเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ ee--ttrraaiinniinngg    ให้มีประสิทธิภให้มีประสิทธิภาพาพ  

  

66..  เป้เป้าหมาหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ าย และตัวชี้วัดสำเร็จ   
66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ   

6.1.16.1.1   ระยะที่  ระยะที่  1 ระยะจัดเตรียมสื่อ จัดทำสื่อ เอก1 ระยะจัดเตรียมสื่อ จัดทำสื่อ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและ
ประเมินผล รูปแบบการจัดทำเว็บไประเมินผล รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ เป็นต้น ซต์ เป็นต้น   

  6.1.6.1.22  ระยะที่ 2 ระยะจัดทำระบบ ระยะที่ 2 ระยะจัดทำระบบ ee--ttrraaiinniinngg    อย่างน้อย 2 รายวิชา จากจำนวน 4 รายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชา จากจำนวน 4 รายวิชา  
  

หลักสูตรรหลักสูตรรายวิชาายวิชา  จำนวนชั่วโมงจำนวนชั่วโมง  

11..  ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  150150  

22..  การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์  3030  

33..  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  150  150    

4. เทคนิ4. เทคนิคช่างไคช่างไฟฟ้าภายในอาคารฟฟ้าภายในอาคาร  1212  

        
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

  66..22..11  ครูผู้สอนและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีกาครูผู้สอนและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีกา รสอนที่ ทำรสอนที่ ทำให้การจัดกให้การจัดการเรียนการสอนมีารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง  กำลัง    

  66..22..22  ผู้เข้ารับกาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูรฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่านย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่า งไฟฟ้ากำลัง รวมถึงงไฟฟ้ากำลัง รวมถึง
ประชาชนที่สนใจ มีช่องทางกประชาชนที่สนใจ มีช่องทางการเรียนรู้ารเรียนรู้ที่หลากหลาที่หลากหลาย   ย     

  
77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ. 2พ.ศ. 2563563  พ.ศ.2564พ.ศ.2564  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เม.ยเม.ย  พคพค  มิยมิย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ก.ยย  

PP  

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ                          

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                           

3. ประชุม3. ประชุมคณะกรรมกาคณะกรรมการดำเนินงานรดำเนินงาน                          

DD  

4. จัดเตรียมสื่อ จัดทำสื่อ เอกสารการเรียน4. จัดเตรียมสื่อ จัดทำสื่อ เอกสารการเรียน
การสอน การสอน เอกสารเอกสารการวัดการวัดและประเมินผล และประเมินผล 
รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์  

                        

5. จัด5. จัดทำระบบทำระบบ  ee--ttrraaiinniinngg    10 รายวิชา10 รายวิชา                          

6. ทดลองใช้ระบบ6. ทดลองใช้ระบบ                          
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CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตา7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามข้ันตอนมข้ันตอน                          

8. ประเมินผลการดำเนินงาน8. ประเมินผลการดำเนินงาน                          

AA  
9. สรุปผลการดำเนินงาน9. สรุปผลการดำเนินงาน                          

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

  
สถานที่ดำเนินการสถานที่ดำเนินการ  ::  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขา

วัดแก้วแจ่มฟ้าวัดแก้วแจ่มฟ้า  
  

88..  งงบประมาณ/ทรับประมาณ/ทรัพยากร และพยากร และแหล่งที่มาแหล่งที่มา    
88..11  งบประมาณส่วนตัว จำนวน 30งบประมาณส่วนตัว จำนวน 30 ,,488 บาท 488 บาท   

8.1.1 8.1.1 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เดือนละ 749 บาทเร็วสูง เดือนละ 749 บาท  12 เดือน เป็นเงิน 812 เดือน เป็นเงิน 8,,988 บาท988 บาท  
8.1.2 ค่าล8.1.2 ค่าลงทะเบียนแลงทะเบียนและค่าเดินทางเพ่ือฝึกอบรมเรียนรู้การจัดทำสื่อ เป็นเงิน 1ะค่าเดินทางเพ่ือฝึกอบรมเรียนรู้การจัดทำสื่อ เป็นเงิน 1 ,,000 บาท000 บาท  
8.1.3 ค่าเอกสาร และค่า8.1.3 ค่าเอกสาร และค่าเข้าเล่มสรุเข้าเล่มสรุปผลการดำเปผลการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 500 บาทนินโครงการ เป็นเงิน 500 บาท  
8.1.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ผลิต8.1.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ผลิตสื่อ เป็นเงิน 20สื่อ เป็นเงิน 20,,000 บา000 บาทท  

  

99..  ความสอดคล้องกับโครงการอ่ืนความสอดคล้องกับโครงการอ่ืน  
  9.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชี9.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพพ  
  9.2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้า9.2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
  9.3 โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมสิ่9.3 โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์องประดิษฐ์อาชีวศึกษาาชีวศึกษา  
  9.4 โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์แผนก9.4 โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  

1010..  ผลที่คาดว่าได้รับ ผลที่คาดว่าได้รับ   
1010 ..11  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ไาชน มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นด้ทุกที่ทุกเวลา เป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดเรียนการสอการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดเรียนการสอน น   
1010 ..22  มีมีระระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนการบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสอนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งมากยิ่งขึ้นขึ้น  
  

1111..  ตัวช้ีวัดความสำเร็จตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
  11.1 เชิงปริมาณ 11.1 เชิงปริมาณ ::  จำนวนรายวิชา จำนวนรายวิชา ee--ttrraaiinniinngg    1100  รายวิชารายวิชา  
  11.2 เชิงคุณภาพ 11.2 เชิงคุณภาพ ::  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
  

1122..  การติดตาการติดตาม และการปรม และการประเมินผล โคะเมินผล โครงการ รงการ   
1122..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ   
1122..22  ประเประเมินผมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ งการ   
1122..33  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบรายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
1122..44  ผลกาผลการเรียนรู้ขรเรียนรู้ของผู้เรียนองผู้เรียน  
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โครงการที่ 2โครงการที่ 200  
  
โครงการโครงการ    ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ทำเนียบสถานประกอบการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ทำเนียบสถานประกอบการ  เพื่อการพัฒเพื่อการพัฒนาการจัดการนาการจัดการเรียนการสอนเรียนการสอน 

  

11.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ//หลักสูหลักสูตรราตรรายวิชายวิชา  
  1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์   
  1.2 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกช่างไฟ1.2 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. ดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. 
10500 โทรศัพท์ 0210500 โทรศัพท์ 02--23613122361312  
  11..33  สนับสนุนโคสนับสนุนโครงการศูนย์รงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฝึกอบรมวิชาชีพ  
  

2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ   □□  โครงการตาม พ.รโครงการตาม พ.ร.บ..บ.  งบประมาณงบประมาณ  

      □□  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณขโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณของวิทยาลัยสองวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ารพัดช่างสี่
พระยา ใช้งบประมาณส่วนตัว จำนวน 2พระยา ใช้งบประมาณส่วนตัว จำนวน 2 ,,500 บาท)500 บาท)  

3.   3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร์ และกลยุทธ์  
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมก3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมก ารการอาชีวศึกษาารการอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา  
3.2 ความสอดคล้องกับนโย3.2 ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานบายสำนักงานคณะกรรมการกคณะกรรมการการอาชีวศึกษาารอาชีวศึกษา    
          33..22..11  ขยายความร่วมมือในการจัดขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ขยายความร่วมมือกัการอาชีวศึกษา ขยายความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในบภาครัฐ และภาคเอกชนใน

รูปแบบต่รูปแบบต่าง ๆ าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู  พัฒนาพัฒนา  การเรียนการสอนการเรียนการสอน  
  3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แพ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ละ (ฉบับที่   3) 3) 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553   มาตรา มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอ9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น เอกชน งส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ   ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ     
  3.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 3.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 22556611  มาตมาตรฐานที่รฐานที่  33  กกาารสร้างสังคมแห่งการรสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ด้าเรียนรู้  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการนความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการ สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพาชีพ  
  3.5 ค3.5 ความสอดวามสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 ––  2579 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการ2579 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และควและความเท่าเทียมทางการศึกษาามเท่าเทียมทางการศึกษา  
              

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ตามที่รัฐบาลส่งเสริมการยกคุณภตามที่รัฐบาลส่งเสริมการยกคุณภาพการศึกษาแาพการศึกษาและการเรียนรู้ละการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สำนักงานคตลอดชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย แอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในละยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใน
ระยะ 15 ปี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.(พ.ศ.2555 2555 ––  2569) ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการเพ่ิม2569) ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการเพ่ิม
สมรรถนะของผู้สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาปฏิบัติงานในสถานประกนในสถานประกอบการ ผู้พิการ ผู้สูงอบการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 อายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพ่ิการเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้ อยู่อยู่นอกระบบ โดยมีกลยุทธ์ (1) ส่งเสริมนอกระบบ โดยมีกลยุทธ์ (1) ส่งเสริม
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และพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้และพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้ างรายได้ ซึ่างรายได้ ซึ่ งมีโครงการงมีโครงการสำคัญ คือ โครงการสำคัญ คือ โครงการ
พัฒนพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ของชุมชน และโครงการฝึกอาชีพระยะาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ของชุมชน และโครงการฝึกอาชีพระยะ สั้นตามความต้องการของสั้นตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน กลยุทธ์ (2) ส่งเสริม สนับตลาดแรงงาน กลยุทธ์ (2) ส่งเสริม สนับสนุน สนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิตให้แก่และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิตให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผู้อยู่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผู้อยู่ นอกระบบ ซึ่นอกระบบ ซึ่ งมีโครงการงมีโครงการสำคัญ คือ โครงการเทียสำคัญ คือ โครงการเทียบโอนความรู้และบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทำงานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึประสบการณ์ในการทำงานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึ กษา โครงการอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการกษา โครงการอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการ
พระราชดำริพระราชดำริ  โครงโครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้การฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้
พิการ ผู้สูพิการ ผู้สูงอายุ และผู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาสด้อยโอกาส  กลยุทธ์ (3) ส่งเสริมกลยุทธ์ (3) ส่งเสริม  สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือ
สร้างสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คืออาชีพใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ  โครงโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือ
เปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงการอบรเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงการอบร มยกระดับฝีมืมยกระดับฝีมื อแรงงานหลัอแรงงานหลั งเข้าสู่งเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน   

วิวิ ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะก รรมการการอาชีวศึกษา รรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะรองรับความต้องการของพ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะรองรับความต้องการของ
ชุมชน และสถานประกอบการ เป็นการศึกษานอกชุมชน และสถานประกอบการ เป็นการศึกษานอกระบบ เป็นระระบบ เป็นระบบการศึกษาที่บบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากมีความยืดหยุ่น หลากหลาย รองรับหลาย รองรับ
ความต้องการของประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งการสร้ความต้องการของประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป็นการจัเป็นการจัดการดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ   เพ่ือผลิตแเพ่ือผลิตและพัฒนากำลัละพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับงคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
รวมทั้งเป็นการยกระดับรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขอการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขอ งตลาดงตลาดแรงงาน โดยนำแรงงาน โดยนำ
ความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นหลักสากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ควาความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นหลักสากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ควา มสามารถในทามสามารถในทางง
ปฏิบัติ แลปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนนำไปประกอะมีสมรรถนะจนนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ บอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้   

แผนกวิแผนกวิชาช่ชาช่ างไฟฟ้ากำลังได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งการที่างไฟฟ้ากำลังได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งการที่ จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีจะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกาคุณภาพจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนรพัฒนาผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคร่วมของบุคคล ชุมชน องค์ล ชุมชน องค์กรชุมชน กรชุมชน 
องค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆสังคมอ่ืน ๆ    

  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.15.1      เเพ่ืพ่ือส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาหลักสูตรการอส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน เรียนการสอน และกระบวนกาและกระบวนการเรียนรู้ ที่รเรียนรู้ ที่ เน้นพัฒนาทักษะวิชาชีเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพบูรณาการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างพบูรณาการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ประชาชน รายได้ประชาชน   
  55..22  เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตเพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ต ลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยผ่านโครงการศูนย์ฝึกอบรโดยผ่านโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมวิชาชีพ  
  5.3 สร้างเครือข่ายระหว่างวิท5.3 สร้างเครือข่ายระหว่างวิท ยาลัยสารพัดยาลัยสารพัดช่างสี่พระยช่างสี่พระย า กับสถาบันภาครัฐ ภาคา กับสถาบันภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีประชาชน/ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชี พแบบบูรณาการพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ให้กับผู้เรียให้กับผู้เรียนน    
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี การศึกษา  
2563 – 2565  จำนวน 36 คน  

 

ที ่ ผู้เชียวชาญด้าน 
เป้าหมาย 

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  

 
6.1.2 จำนวนสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี การศึกษา 2563 – 2565  

จำนวน 36 สถานประกอบการ 

ที ่ สถานประกอบการ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1 การตดิตั้งระบบไฟฟ้า 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 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนวิชาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งเป็นการ

สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
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 6.2.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพ   

 6.2.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน ทั้ งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ผู้เรียน 

 

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา กางบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโรดำเนินโครงการครงการ  
  8.1 จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ 8.1 จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ   จำนวน    จำนวน    500 บาท500 บาท  
  8.2 จัดซื้อของชำร่วยให้กับวิทยากร8.2 จัดซื้อของชำร่วยให้กับวิทยากร  จำนวน 2จำนวน 2,,000 บาท000 บาท  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกวัย  
9.2 จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ หรือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ15 

คน/รุ่น (60 คน/ปี) 
9.3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ชุมชน ที่สนับสนุนในการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับผู้เรียน 
จำนวน 20 สถานประกอบการ 

9.4 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
  

10. การติ10. การติดตาม และประดตาม และประเมินผลโครงกเมินผลโครงการาร  
  10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1100..22  จากการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยการบูจากการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยการบูรณาการทักษะการเป็นผู้ประกอบการรณาการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
  10.3 จากการจัดการเรียนการสอน10.3 จากการจัดการเรียนการสอน  
  10.4 จากจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค10.4 จากจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมประชาชน/ชุมชน ที่สนับสชน ที่สนับสนุนในการพัฒนุนในการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ผู้เรียนผู้เรียน  
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โครงการที่  21โครงการที่  21  
  

โครงการโครงการ        เครือข่ายวิชาชีพครู เครือข่ายวิชาชีพครู ((PPLLCC))  เพื่เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาอพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา (โครงการเพื่อของบประมาณ(โครงการเพื่อของบประมาณ  
          สนับสนุน สนับสนุน PPLLCC  จากคุรุสภา)จากคุรุสภา)  

  

11.   ชื่อบุคคล/หน่วยงาน.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบรับผิดชอบ    
11..11  ผู้ดผู้ดำเนินโครงการำเนินโครงการ    

11..11..11  นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    
11..22  แกนนำครูเครือข่ายร่วมโครงการ จาแกนนำครูเครือข่ายร่วมโครงการ จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทกสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศศ  
1.3 สถานที่ประสานงาน/ดำเนินโค1.3 สถานที่ประสานงาน/ดำเนินโครงการ รงการ   

1.2.11.2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   
1.2.2 วิทยาลัยในสังกัดสมาชิก1.2.2 วิทยาลัยในสังกัดสมาชิกเครือข่ายครูเครือข่ายครูอาจารย์อาชีวศึกษาอาจารย์อาชีวศึกษา  

  

2.   2.   ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ   □□  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณ  

      □□  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โครงการพิเศโครงการพิเศษ (ใช้งบประษ (ใช้งบประมาณส่วนตัว งบประมาณของเครือข่ายครู สอศ. ที่เข้าร่วมมาณส่วนตัว งบประมาณของเครือข่ายครู สอศ. ที่เข้าร่วม
โครงการ และ/หรืองบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากครุสภา โครงการ และ/หรืองบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากครุสภา โดยไม่ใช้งบประมาณของวิทยาลัยในสังกัด สอศ. และโดยไม่ใช้งบประมาณของวิทยาลัยในสังกัด สอศ. และ
งบประมาณของ สงบประมาณของ สอศ.)อศ.)  

3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ของสำ3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

  33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตแการผลิตและพัฒนากละพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดควาำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในมสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือ   (1) การผลิตและพั(1) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทางและเป็นเลิศเฉพาะทาง  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะนเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาปราที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านะเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เ อกชน สถานประกอบการ อกชน สถานประกอบการ 
สมาคมวิชาชีพสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้ที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานองการของตลาดแรงงาน  

33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   33  การพัฒการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
คความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านกาวามต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านกา รอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประรอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับคสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับค วามต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่วามต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่
ประเทศไทยประเทศไทย  44..00  มีตัมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักกษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  (2) (2) 
หลักสูตรอาชีวศึกษามีกหลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างหลาการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างหลากหลายตามความต้องการในกาหลายตามความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ รพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับกาได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา รพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของและความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนากษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  

33..11..33  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ที่  44  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทีการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเที ยมในด้านการอาชีวศึกษา(1) ยมในด้านการอาชีวศึกษา(1) 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษ าได้รับบริการาได้รับบริการ
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ทางการศึกษาด้านอาชีทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนารมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการขสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้องผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้ านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมานอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่บบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ ายเทคโนโลยีายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้อสารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพงของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  3.2 3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกรการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายะทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555ลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555--2569 ของสำนักง2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้านคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  

33..22..11  ด้านการขยายโอกาสในกด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาแลารเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพะการฝึกอบรมวิชาชีพ  มุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนในมุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สาขาที่เป็นความต้องการของสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในกสาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในก าราร
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทางแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง   สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ 
สถาสถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ นประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ   

    33..22..22  ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยโดยพัฒนพัฒน าการาการ จัดการเจัดการเ รียนรู้ตามแนวทาง รียนรู้ตามแนวทาง 
CCoonnssttrruuccttiioonniissmm,,  PPrroojjeecctt  BBaasseedd  LLeeaarrnniinngg  AAuutthheennttiicc  AAsssseessssmmeenntt,,  การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริงการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง   ยกระดับคุณภายกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง จัดตั้ง   ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษบริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์กาจัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การร
เรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ   ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา   มีขีดมีขีด
ความสามารความสามารถในการแข่งขันท้ัถในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ งหน้าที่   

  3.2.3 ด้านการเพ่ิมประสิ3.2.3 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศแสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและละ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัดอาชีวศึกษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัดอาชีวศึกษา   เช่น องค์การ/สมาคมวิชาชีพ เช่น องค์การ/สมาคมวิชาชีพ   สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
กระทรวงแรงงากระทรวงแรงงาน น   กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบกระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบ บทวิภาคี การฝึกงาน บทวิภาคี การฝึกงาน       
เป็นต้นเป็นต้น  

  3.3.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการงบประมาณ 2562 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   และและควาความต้องการมต้องการ
ของสังคมของสังคม   ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคอุตสาหกรรม   พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม   บริการบริการ  และและเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้เป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น คือ จัดการศึกษาน คือ จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระบบทวิภาคี   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน   เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จำลองสถานการณ์จำลอง  และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้  DDiiggiittaall  แลและใะใช้ช้  DDiiggiittaall  เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์
ประสาประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีนงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค สำหรับวศึกษาในภูมิภาค สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิปฏิบัติบัติ   เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับ
การศึกษาที่การศึกษาที่ มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมการศึกษานอกระบบแลมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล ะการศึกษาตามอัธยาศัย และะการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ประสานงานกับหประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุกษาของผู้สูงอายุ  
  33..44  กฎระเบียบการนำชุมชนการเรียนรู้ทกฎระเบียบการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (างวิชาชีพ (PPLLCC))  มาใช้ในการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

  3.1 สำนักงานคณ3.1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชกะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ารครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิ ทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือ(ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว.21 ลว. 5 กรกฎาคม 2560) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว.21 ลว. 5 กรกฎาคม 2560) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒ นานา
ผู้ผู้ เรียนเรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม ไให้มีคุณภาพ มีความสามารถ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม ได้ตามเจตณารมณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประด้ตามเจตณารมณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เทศ 
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และแผนการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงปฏิบัและแผนการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่ติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่ วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละปีวนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละปี
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง  

  3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนามาตรฐานตำ3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งครู (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่แหน่งครู (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ.0206.3/ ศธ.0206.3/
วว.22  ลว. 5 กรกฎาคม 2560) กำหนดให้ครูต้.22  ลว. 5 กรกฎาคม 2560) กำหนดให้ครูต้ องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุองเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุ รุพัฒน์รับรองต่อเนื่องรุพัฒน์รับรองต่อเนื่อง
ทุทุกปี จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่าปีละ 12กปี จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่าปีละ 12 --20 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 5 ปี ต้องมีชั่วโมงพัฒนา 100 ชั่วโมง แต่หากภ20 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 5 ปี ต้องมีชั่วโมงพัฒนา 100 ชั่วโมง แต่หากภายใน ายใน 5 5 
ปี ปี ชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง สามารถนำชั่วโมงชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง สามารถนำชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่วนเกิน 50 ชีพ ส่วนเกิน 50 
ชั่วโมงแต่ละปี นับรวมเชั่วโมงแต่ละปี นับรวมเป็นชั่วโมงการพัฒนาได้ป็นชั่วโมงการพัฒนาได้  
  

44.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  โลกปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง ทำให้รูปแโลกปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบบบการดำเนินชีวิต รูปแบบ
การเรียนรู้ และรูปแบบการทำงาการเรียนรู้ และรูปแบบการทำงานพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่ออนาคตของกานพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่ออนาคตของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก รพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
และในอนาคตข้าและในอนาคตข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งหน้าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่ งทวีความรวดเร็ว  ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างงทวีความรวดเร็ว  ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง
รวดเร็วยิ่งยวดนี้ จะทำให้เกิดสภาวะว่างงารวดเร็วยิ่งยวดนี้ จะทำให้เกิดสภาวะว่างงานจากเนจากเทคโนโทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ยังใช้ทักษะเดิม ก็จะลยี โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ยังใช้ทักษะเดิม ก็จะถูกแทนที่ถูกแทนที่
ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ บอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากธุซึ่งจะมีความแตกต่างจากธุ รกิจหรือรกิจหรือ
อาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น อาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น แรงงานแรงงาน  ของประเทศจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการก้ของประเทศจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการก้ าวาว
กระโดดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นความท้กระโดดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นความท้ ายทาายทายต่อความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับยต่อความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับบุคคล องค์กร บุคคล องค์กร 
และประเทศชาติ การลงทุนด้าและประเทศชาติ การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับขีดความสามารถงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ของบุคคล/องค์กร การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศักของบุคคล/องค์กร การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศัก ยภาพขยภาพของประองประชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก ชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก 
เพ่ือให้ประชาชนสามเพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนไป ซึ่งมีองค์มการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนไป ซึ่งมีองค์ประกอบประกอบ
สำคัญ คือ สำคัญ คือ LLeeaarrnn,,  UUnnlleeaarrnn  และ และ RReelleeaarrnn  ““UUnnlleeaarrnn””  คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา และต้องปรับตัวให้ทันคือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา และต้องปรับตัวให้ทัน
ตลอดเวลา ส่วน ตลอดเวลา ส่วน ““RReelleeaarrnn””  นั้นคือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆนั้นคือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ   ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือ
เหตุเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และ "และ "LLeeaarrnn""  คือ จะเรียนรู้คือ จะเรียนรู้ อย่างไรให้อย่างไรให้มีความสามารถในการมีความสามารถในการ
รังสรรค์นวัตกรรมรังสรรค์นวัตกรรม  
  ยุคที่มนุษย์ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ และการจ้างงานแยุคที่มนุษย์ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ และการจ้างงานแ บบชั่วชีวิตไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการบบชั่วชีวิตไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการ
เรียนรู้ และปเรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต (รับตัวตลอดชีวิต (FFrroomm  LLiiffeettiimmee  EEmmppllooyymmeenntt  ttoo  LLiiffee  TTiimmee  EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  เราอยู่ในยุคท่ีคนเราอยู่ในยุคท่ีคน
ต้องเรียนรู้ทัต้องเรียนรู้ทั กษะใหม่ ๆ (กษะใหม่ ๆ (LLeeaarrnn,,  UUnnlleeaarrnn,,  RReelleeaarrnn))  การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจะต้องเน้นการสร้างคนที่พร้อมทำงาน จะต้องเน้นการสร้างคนที่พร้อมทำงาน 
พร้อมใช้/หรือสร้างนวัตกรรม และสอดคล้องกัพร้อมใช้/หรือสร้างนวัตกรรม และสอดคล้องกั บความต้องการของสถานประกอบการบความต้องการของสถานประกอบการ   ดังนั้นการเครือข่ายความดังนั้นการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานประกอบการจะต้องร่วมมือกันร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานประกอบการจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่าในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น จริงจังงเข้มข้น จริงจัง  กระตุ้นกระตุ้น
ให้ผู้เรียนตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ให้ผู้เรียนตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รัฐบาลวางระบบรัฐบาลวางระบบเพ่ือบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การเพ่ือบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การ
พัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่พัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่ ยนแปลง และกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้ยนแปลง และกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้   44  
ประการ คือ (ประการ คือ (11))  ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกใช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอนการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ (าชีพ (22))  พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษา 
ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้ตอบสนองฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม   ((33))  ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการพัฒนาเส้นทาง
วิชาชีพบนฐานทัวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ และ กษะและความเชี่ยวชาญ และ ((44))  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพ่ือสังจัดการความรู้เพ่ือสังคม คม ::  25602560 ,,หน้า 23)หน้า 23)  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป 
สถสถาบันการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการาบันการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ เรียนการสอน การวัดและเรียนการสอน การวัดและ
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ประเมินผล จนสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนได้ และต้องมีช่องทางประเมินผล จนสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนได้ และต้องมีช่องทางการเรียนรู้การเรียนรู้
หลากหลายหลากหลาย  
  การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั้งสื่อการเรียนการสอน วิธีกการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั้งสื่อการเรียนการสอน วิธีก ารจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงารจัดการเรียนรู้ รวมไปถึง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อกนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยการสร้างนวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นินการวิจัยการสร้างนวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และใช้งบประมาณจำนวนมากเพ่ือการผลักดัและใช้งบประมาณจำนวนมากเพ่ือการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง แต่การดำเนินการเป็นรายบุคคลเกิดนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง แต่การดำเนินการเป็นรายบุคคลเกิด
พลังค่พลังค่ อนข้างน้อย และประสบความสำเร็จค่อนข้างยาก อนข้างน้อย และประสบความสำเร็จค่อนข้างยาก จากสภาพปัญหาดังกล่าว จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะครูอาจารย์สังกัดคณะครูอาจารย์สังกัด
สถานศึกษาของสำนักงานคสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่ง มีความคิณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่ง มีความคิ ดเห็นตรงกันว่าดเห็นตรงกันว่าจะต้องสร้างจะต้องสร้างและและ
พัฒนาเครือข่ายวิพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครู (ชาชีพครู (PPrrooffeessssiioonnaall  LLeeaarrnniinngg  CCoommmmuunniittyy  ::  PPLLCC))  เพ่ือเป็นเวทีแห่งการเพ่ือเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวม ถึงการวิจัยและถึงการวิจัยและ
พัฒนา ซึ่ง พัฒนา ซึ่ง PPLLCC  เป็นหนึ่งในกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 4 อย่างที่สัมพันธ์เป็นหนึ่งในกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 4 อย่างที่สัมพันธ์ต่อกันของสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย (1) ต่อกันของสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย (1) 
วิสัยทัศน์เพ่ือชาติ : โรงเรียนนัวิสัยทัศน์เพ่ือชาติ : โรงเรียนนักคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้ (2) วิสัยทัศน์เพ่ือการศึกษา กคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้ (2) วิสัยทัศน์เพ่ือการศึกษา ::  สอนให้น้อย เรียนรู้ให้สอนให้น้อย เรียนรู้ให้
มากขึ้น (3) วิสัยทัศน์เมากขึ้น (3) วิสัยทัศน์เพ่ือการปฏิบัติ พ่ือการปฏิบัติ ::  กลยุทธ์ตึงสลับหย่อน และ (4) วิสัยทัศน์เพ่ือความร่วมมือ กลยุทธ์ตึงสลับหย่อน และ (4) วิสัยทัศน์เพ่ือความร่วมมือ ::  ชุมชนการเรีชุมชนการเรียนรู้ยนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ระบุทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ระบุ ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดในชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดใน
การสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะต้องสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชการสอนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะต้องสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป  าชีพ (วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป  
จิตตฤกษ์ 2554 จิตตฤกษ์ 2554 ::  114477) และสำหรับครูผู้สอนแล้ว ) และสำหรับครูผู้สอนแล้ว เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
หลัหลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน (วิโรจน์  สารรัตนะ 2556 กสูตร ยุทธศาสตร์การสอน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน (วิโรจน์  สารรัตนะ 2556 ::  6633) ) 
ซ่ึซ่ึง ง PPLLCC  คือเครื่องมือที่จะช่วยนำไปสู่การตั้งโจทย์และทำ คือเครื่องมือที่จะช่วยนำไปสู่การตั้งโจทย์และทำ ““วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน””  ที่ทรงพลังสร้ที่ทรงพลังสร้ างสรรค์ จะช่วยการางสรรค์ จะช่วยการ
ออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้ออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้ อมูลผลการวิจัย และการสังเคราะห์ ออกมาเป็นความรู้อมูลผลการวิจัย และการสังเคราะห์ ออกมาเป็นความรู้
ใหม่ ที่เชื่อมโยงกับบริบทความเป็นจริงของสังคมไทยของวงกใหม่ ที่เชื่อมโยงกับบริบทความเป็นจริงของสังคมไทยของวงการศึกษาไทย คือจะเป็นผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ใช่ารศึกษาไทย คือจะเป็นผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ใช่
จำกัดอยู่เฉพาะข้อมูลในชั้นเรียนเท่าจำกัดอยู่เฉพาะข้อมูลในชั้นเรียนเท่านั้น แต่จะเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้คนที่เป็นบริบทของการเรียนรู้ของนันั้น แต่จะเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้คนที่เป็นบริบทของการเรียนรู้ของนั กเรียนกเรียน
และการทำหน้าที่ครูด้วย (วิจารณ์  พานิช 2555 และการทำหน้าที่ครูด้วย (วิจารณ์  พานิช 2555 ::  113366))  
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายให้ชุมชนการเรีกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนยนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครูาครู
ทั้งระบบ ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรัทั้งระบบ ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรั บการจัดกลุ่ม บการจัดกลุ่ม PPLLCC  ในสถานศึกษา คือ ในแต่ละแผนกวิชามีครูน้อยในสถานศึกษา คือ ในแต่ละแผนกวิชามีครูน้อย
โดยเฉพาะสถาโดยเฉพาะสถาศึกษาขนาดเล็ก ทำให้การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ ศึกษาขนาดเล็ก ทำให้การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ใน
สาขาวิชา หรือรายวิสาขาวิชา หรือรายวิชาเดียวกันทำไม่ได้เลย การรวมกลุ่มครูสาขาเดียวกัชาเดียวกันทำไม่ได้เลย การรวมกลุ่มครูสาขาเดียวกั น หรือใกล้เคียงกัน และที่สำคัญเกิดจากน หรือใกล้เคียงกัน และที่สำคัญเกิดจาก
ความต้องการภายในของครูที่เห็นคุณค่าด้วยกัน อันมีเป้าหมายนักเรียนเป็นสความต้องการภายในของครูที่เห็นคุณค่าด้วยกัน อันมีเป้าหมายนักเรียนเป็นส ำคัญ ผ่านการร่วมวางแผน ร่วมทำ ำคัญ ผ่านการร่วมวางแผน ร่วมทำ 
และร่วมเรียนรู้และร่วมเรียนรู้  
  เครือข่าเครือข่ายวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษายวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาที่จัดตั้ที่จัดตั้ งขึ้นนี้งขึ้นนี้  เป็นระดับกลุ่มเครือข่าย ( เป็นระดับกลุ่มเครือข่าย (NNeettwwoorrkk  
lleevveell))  เป็นความร่วมมือของสมาชิกจากหลายสถาบัเป็นความร่วมมือของสมาชิกจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (สำนักพัฒนาสมรรถนะนการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (สำนักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีครูและบุคลากรอาชี วศึกษา 2560 วศึกษา 2560 ::  1122))  มีจุดประสงค์หลักคือการพัฒนานวัตกรรมอามีจุดประสงค์หลักคือการพัฒนานวัตกรรมอา ชีวศึกษาโดยใช้ชีวศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และมีอุดมกากระบวนการวิจัยเป็นฐาน และมีอุดมการณ์ร่วมกันในการคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก กลุ่มเครืรณ์ร่วมกันในการคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก กลุ่มเครื อข่ายความร่วมมืออข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน คือ การตระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพ ครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกักลงร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพ ครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกั นของนของ
สถาบันต่างๆ จะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อน การแลกเปลี่สถาบันต่างๆ จะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อน การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุ นน
ด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุน เป็นกัลยาณมิตร คด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุน เป็นกัลยาณมิตร ค อยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตั วอย่างเช่น วอย่างเช่น 
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กรณีศึกษาการจัด กรณีศึกษาการจัด PPLLCC  เป็นกลุ่มของ โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เป็นกลุ่มของ โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์   เพ่ือร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกันเพ่ือร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกัน
ทางวิชาชีพ เป็ทางวิชาชีพ เป็นต้น นต้น PPLLCC  เป็นเครื่องมือสำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็เป็นเครื่องมือสำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็ นชุมชน นชุมชน ((CCoommmmuunniittyy))  ทำหน้าที่เป็นผู้นำการทำหน้าที่เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ((CChhaannggee  AAggeenntt))  ขับเคลื่อนการเปลี่ขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่เกิดจากยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่เกิดจาก
ภายใน คือ ครูร่ภายใน คือ ครูร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดำเนินคู่ขนานวมกันดำเนินการเพ่ือให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดำเนินคู่ขนาน  และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและจากและเสริมแรงกันทั้งจากภายในและจาก
ภายนอก ภายนอก วิจารณ์วิจารณ์  พานิช พานิช (2555 (2555 ::  135)135)  เป้าหมายของ เป้าหมายของ PPLLCC  คือการเปลี่ยนแปลงในระดับ คือการเปลี่ยนแปลงในระดับ TTrraannssffoorrmmaattiioonn  โดยที่โดยที่
มีกมีการเปลี่ยนไปเรียนรู้ไปไม่สิ้นสุด และเคล็ดลับความสำเร็จสู่ ารเปลี่ยนไปเรียนรู้ไปไม่สิ้นสุด และเคล็ดลับความสำเร็จสู่ PPLLCC  คือการขัคือการขับเคลื่อนความเป็นผู้นำใหม่ในหมู่ครูให้บเคลื่อนความเป็นผู้นำใหม่ในหมู่ครูให้
ออกมาโลดแล่น สร้างออกมาโลดแล่น สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายยกระความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิจารณ์ พานิช ดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิจารณ์ พานิช 
(2558 (2558 ::  110077--110088) )   
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.1 เพ่ือ5.1 เพ่ือ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครู สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครู ((PPrrooffeessssiioonnaall  LLeeaarrnniinngg  CCoommmmuunniittyy  ::  PPLLCC))  ของของ
ครูผู้สอนอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการพัครูผู้สอนอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เป็นชุมฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เป็นชุม ชนชน
แห่งการเรียนรู้ และความร่วมมือแห่งการเรียนรู้ และความร่วมมือ  
  5.2 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้5.2 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในระดับในระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ  

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

เป้าหมายเป้าหมาย  จำนวนจำนวน  หน่วยนับหน่วยนับ  

11..  จำนวนสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพครูจำนวนสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพครู  100100  คนคน  

22..  จำนวนเครือข่ายจากสถาบันอื่น จำนวนเครือข่ายจากสถาบันอื่น   1010  สถาบันสถาบัน  

3. จำนวนโครงการที่ของบประมาณจากคุรุสภา3. จำนวนโครงการที่ของบประมาณจากคุรุสภา  11  โครงโครงการการ  
  

66..22  เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  66 ..22..11..  ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรีดำเนินกิจกรรมที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนายนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมอาชีวศึกษา เช่น การพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนากระนวัตกรรมอาชีวศึกษา เช่น การพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนากระ บวนการสอน การประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่บวนการสอน การประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่
เน้นรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง และการพัฒนานวัเน้นรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง และการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น โดยใช้กตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการวิจัยในระบวนการวิจัยใน
การดำเนินการ การดำเนินการ   

  66.2.2 .2.2 ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนในประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนใน
กลุ่มรายวิชาต่กลุ่มรายวิชาต่าง ๆ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนาง ๆ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
  

77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  ดำเดำเนินการขออนุมัติโครงการเพื่อจัดตั้นินการขออนุมัติโครงการเพื่อจัดตั้ งศูนย์ประสานงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างงศูนย์ประสานงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สี่พระยา   

  7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ดำเนินการตามแผน ดังนี้ขั้7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ดำเนินการตามแผน ดังนี้ขั้ นน
การวางแผน (การวางแผน (PPllaann) (1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (3) ป) (1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (3) ป ระกาศรับระกาศรับ
สมัครสมาชิกผ่านสือออนไลน์สมัครสมาชิกผ่านสือออนไลน์   ขั้นการดำเนินการ (ขั้นการดำเนินการ (DDoo) (1) ระดมความคิ) (1) ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนดเห็นเพ่ือจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (2) จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกระกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (2) จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกระ บวนการชุมชนการเรียนรู้ทางบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (3) สร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่วิชาชีพ (3) สร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่ อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิอนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพชาชีพ
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ให้กับสมาชิก ขั้นตรวจสอบ (ให้กับสมาชิก ขั้นตรวจสอบ (CChheecckk) (1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน (2) ประเมินผลการดำเนินงาน ขั้นการ) (1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน (2) ประเมินผลการดำเนินงาน ขั้นการ
ดำเนินการให้เหมาะสม (ดำเนินการให้เหมาะสม (AAcctt) (1) ติดตามผ) (1) ติดตามผลการฝึกอบรมจาลการฝึกอบรมจากผู้เรียน  (2) สรุปผลการดำเนินงาน (3) รายงานผลกผู้เรียน  (2) สรุปผลการดำเนินงาน (3) รายงานผล
การดำเนินโครงการการดำเนินโครงการ  
  

88..  งบประงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ ำเนินโครงการ   
  8.1 งบประมาณสนับสนุน 8.1 งบประมาณสนับสนุน PPLLCC  จากคุรุสภา จากคุรุสภา   
  88..22  งบประมาณส่วนตัวงบประมาณส่วนตัว  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 การทำงานร่วมกันของบุคลากรระหว่างสถาบันการศึกษา การสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟ้น             

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
9.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสื่อการสอน 

การพัฒนากระบวนการสอน การประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่เน้นรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง และการ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น  

9.3 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เข้าร่วมเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพ
ของผู้เรียนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ของครูเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมมากข้ึน 

 

1010. การติดตาม และประเมินผลโครงการ. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  110.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ0.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1100..22  จากเครือข่ายครูผู้เข้าร่วมโครงการจากเครือข่ายครูผู้เข้าร่วมโครงการ  
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โครงกาโครงการที่  22รที่  22  
  

โครงการโครงการ    พัฒนาอัพัฒนาอัตลักษณ์ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิตลักษณ์ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการชาอาหารและโภชนาการ  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
11..11  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
11..22  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  

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

                โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ          

                โครงการพิเศโครงการพิเศษ (ไมใช้งบปรษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)ะมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กัทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนบประชาชน  

กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐากษะตามมาตรฐานวิชาชีพนวิชาชีพ  
  

44..  หลักการและเหตุผหลักการและเหตุผลล  
    การดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีการดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชี พระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ            พระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ            
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำเป็นต้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำเป็นต้ องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐองอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็และเอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่นเรื่องที่ช่วยให้การดำเนินงานความร่ววยให้การดำเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิปฏิ บัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้บริหาร        บัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้บริหาร                
ของสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา  
    ในการนี้ในการนี้  วิทยาลัยสา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้นำรพัดช่างสี่พระยา จึงได้นำแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือรแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือร ะหว่างะหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากำหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพ่ือมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ  สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากำหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพ่ือมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ        
ในเทศการปีใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกในเทศการปีใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึก ทักษะอาชีพแลทักษะอาชีพและะ
ขยายผลการปฏิบัติงาน เผยแขยายผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครั ฐและเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษา         ฐและเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษา         
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติ ของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลั ยสารพัดช่างยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์สี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ท่ีผลิตได้อีกด้วยและเอกชน  ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ท่ีผลิตได้อีกด้วย  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11    เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ       
นำความรู้นำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคตคต  
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  5.2  เพ่ือขยายผลให้เครือข่าย5.2  เพ่ือขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้    ของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้    
ที่เป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชที่เป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิช าชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนากาาชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนากา รของวิทยาลัยรของวิทยาลัย            
สารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
  6.1  เป้าหม6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณายเชิงปริมาณ  
    6.1.1  ผู้6.1.1  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน   
    6.1.2  จำนว6.1.2  จำนวนขนมคุกกี้ สำนขนมคุกกี้ สำหรับมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า หรับมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 
70 กล่อง70 กล่อง  
  6.2 6.2   เป้าหมาเป้าหมายเชิงคุณภาพยเชิงคุณภาพ  
      เข้ารับการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพ่ือมอบแด่ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพ่ือมอบแด่ ผู้มีอุปการะคุณ ในเทศกาลปีใหม่ สามารถนำผู้มีอุปการะคุณ ในเทศกาลปีใหม่ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ปรความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่ะชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกก้ีของวิทยาอเสียงขนมคุกก้ีของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แด่ผู้มีอุปแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่การะคุณในเทศกาลปีใหม่  

77..  กิจกรรม/วิธีการดำเนินการกิจกรรม/วิธีการดำเนินการ  
  จัดฝึกอบรมวิชาชีพจัดฝึกอบรมวิชาชีพขนมอบประเภทขนมอบประเภทคุกกี้คุกกี้  ณ ห้องปฏิบัติการแผนณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนากกวิชาอาหารและโภชนาการ าร   

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

88..  ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม  
  

วัน  เดือน  ปีวัน  เดือน  ปี  ดำเนิดำเนินการนการ  ผู้รับผิผู้รับผิดชอบดชอบ  

พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  25632563  --  ร่ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง จัดฝึกวมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง จัดฝึกอบรมวิชาชีพอบรมวิชาชีพ
คุกกี้ เพ่ือมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่คุกกี้ เพ่ือมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่  
--  ฝ่ายวิชาการ นำเสนอโครงการฝ่ายวิชาการ นำเสนอโครงการ  
--  จัดส่งโครงการเพ่ืจัดส่งโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้งบปรอขออนุมัติใช้งบประมาณะมาณ  
--  ติดตามงบประมาณดำเนินการติดตามงบประมาณดำเนินการ  

--  ผู้อำนวยการผู้อำนวยการ  
--  รองผู้อำนวยการฝ่าวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่าวิชาการ  

ธัธันวาคม  2563นวาคม  2563  --  จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการดำเนินการ  
    ดำเนินการโดยแผนกวิชาดำเนินการโดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ  
--  จัดหาวัสดุฝึกผลิตคุกก้ีสี่พระยาจัดหาวัสดุฝึกผลิตคุกก้ีสี่พระยา  

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
  

ธันวาคม  ธันวาคม  25632563  บรรจุผลิตภับรรจุผลิตภัณฑ์คุกกี้ เณฑ์คุกกี้ เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ พ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์   --  นางสาวทิพวรรณ  ทนุนางสาวทิพวรรณ  ทนุ  
--  นางสาววรรณวิสาข์  สีเทานางสาววรรณวิสาข์  สีเทา  
--  ผู้เข้ารับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิการฝึกอบรมวิชาชีพชาชีพ  

มกราคม  มกราคม  25642564  สรุปรสรุปรายงานกาดำเนินการตามโครงการายงานกาดำเนินการตามโครงการ  คณะกรคณะกรรมการประเมินผลรมการประเมินผล  
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99..  งบประมาณงบประมาณ  
ประมาณการดำเนินการ  ค่าวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ  จำนวน 40,000 บาทประมาณการดำเนินการ  ค่าวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ  จำนวน 40,000 บาท  (สี่หมื่(สี่หมื่นบาทถ้วนนบาทถ้วน))  

1100..  ระยะเวลาดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงาน  
พฤศจิกายน 2563  ถึง  มกราคม  2564พฤศจิกายน 2563  ถึง  มกราคม  2564  

1111..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้ผู้ เข้ารับการฝึเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ กอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้รและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้  ความสามารถในการ ความสามารถในการ  

ผลิตขนมคุกก้ี ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถนำผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผผลิตขนมคุกก้ี ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถนำผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ     ลของวิทยาลัยฯ     
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้าลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้า รัรับการฝึกอบรมบการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้างวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่ความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชานใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี
อุปการะคุณอุปการะคุณ  
  
1122..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  

  12.1  เ12.1  เก็บข้อมูก็บข้อมูลจากแบบประเมินลจากแบบประเมิน  
  12.2  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ12.2  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ  
  12.3  จัดทำรูปเล่มรายงาน12.3  จัดทำรูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  23โครงการที่  23  
  

โครงการโครงการ      หลักสูตรระยะสั้นและหลัหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพกสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ 
  

11.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    
  1.1 แผนกวิชาช่างยนต์1.1 แผนกวิชาช่างยนต์  
  11..22  นายกฤษดา แมศรีนายกฤษดา แมศรี  
  

2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ   □□  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณ  

      □□  โครโครงการตามภาระงานประจำงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ   

3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุท3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ธศาสตร์ และกลยุทธ์  
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาส3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

  33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือเทศ มีเป้าหมายคือ  (1) กา(1) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีควารผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทางและเป็นเลิศเฉพาะทาง  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรีในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านยนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การปการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายคระเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ วามร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ 
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   33  การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมาความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยคือ (1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปแสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ละสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่
ประเทศไทยประเทศไทย  44..00  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึ กษากษา  (2) (2) 
หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่ สำคัญ สำคัญ 
ได้แก่ หลักสูตรที่ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ไผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาด้รับการพัฒนา  

33..11..33  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   44  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา(1) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา(1) 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้าเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนนอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการ
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีคสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับกวามจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมารศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา
ใในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีนระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนอการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ  
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  3.2 3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555--2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดังนี้ดังนี้  

33..22..11  ด้านการขยาด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชียโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพพ  มุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนในมุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบา ล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทางแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง   สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ ร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ 
สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง าง ๆ ๆ   

    33..22..22  ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยโดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
CCoonnssttrruuccttiioonniissmm,,  PPrroojjeecctt  BBaasseedd  LLeeaarrnniinngg  AAuutthheennttiicc  AAsssseessssmmeenntt,,  การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จาก
การเรียนในสถานการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริงที่จริง/สถานการณ์จริง   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุปยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุป ระสงค์ของการระสงค์ของการ
จัดตั้ง จัดตั้ง   ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   จัดหาสื่จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การอ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพีเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพี ยงพอยงพอ  ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ สำเร็จอาชีวศึกษา สำเร็จอาชีวศึกษา   มีขีดมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ รถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่   

  3.2.3 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3.2.3 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจั ดอาชีวศึกษา เช่น องค์การ/สมาคมวิชาชีพ ดอาชีวศึกษา เช่น องค์การ/สมาคมวิชาชีพ   สภาอุสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ตสาหกรรม สภาหอการค้า 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน   กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงานในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน      
เป็นต้นเป็นต้น  

  3.3 นโยบาย จุดเน้น 3.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงาอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   และความต้องการและความต้องการ
ของสังคมของสังคม   ทั้งภาคอุตสาหกรรทั้งภาคอุตสาหกรรมม  พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม   บริการบริการ  และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น คือ จัดการศึกษและเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น คือ จัดการศึกษ าา
ระบบทวิภาคีระบบทวิภาคี   พัฒพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน   เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จำลองสถานการณ์จำลอง  และเรียนและเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้รู้จากกิจกรรม เรียนรู้  DDiiggiittaall  และใช้และใช้  DDiiggiittaall  เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  และจัดตั้งศูนย์ และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค สประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค สำหรับำหรับการขับเคลื่การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การอนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิบัติปฏิบัติ   เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับลดความเหลื่อมล้ำในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมกการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ  
  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันการจัดการเรีปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่สอนมาอย่างยาวนาน แยนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่สอนมาอย่างยาวนาน และละ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครุภัณฑ์ที่เก่าแก่และไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับการเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครุภัณฑ์ที่เก่าแก่และไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับการเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลต่อผู้เรียนที่จะประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ไม่สามารถท่ีจะซ่ส่งผลต่อผู้เรียนที่จะประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ไม่สามารถท่ีจะซ่อมบำรุงยานยนต์ที่ทัอมบำรุงยานยนต์ที่ทันสมัย ไม่สามารถท่ีนสมัย ไม่สามารถท่ี
จะใช้เครื่องมือตรวจซ่อมที่ทันสมัยได้ จึงจำเป็นจะต้จะใช้เครื่องมือตรวจซ่อมที่ทันสมัยได้ จึงจำเป็นจะต้ องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ เน้นเสริมสมรรถนะองปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ เน้นเสริมสมรรถนะ
อาชีพที่ทำอยู่เดิม หรือเป็นอาชีพใหม่ อาชีพที่ทำอยู่เดิม หรือเป็นอาชีพใหม่ เริ่มต้นจากพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตรที่เริ่มต้นจากพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่น หลากหลาย ยืดหยุ่น และและ
ทันสมัยสอดคล้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการขององกับความต้องการของประชาชนและสถานประกอบการ การวางแผนการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ประชาชนและสถานประกอบการ การวางแผนการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่
จะต้องเน้นจะต้องเน้นการปฏิบัติ และการเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มาการปฏิบัติ และการเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มา กขึ้น กขึ้น 
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ด้านระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคม และด้านระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคม และสถานประกอบการและสถานประกอบการและ
นโยนโยบายการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริงบายการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง  

จึงขอเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่จึงขอเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่ วโมง และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) 18วโมง และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) 18 --30 30 
ชั่วโมง ที่เป็นทั้งชั่วโมง ที่เป็นทั้งหลักสูตรขั้หลักสูตรขั้ นพ้ืนฐาน (นพ้ืนฐาน (BBaassiicc  CCoouurrssee))  และหลักสูตรขั้นสูง (และหลักสูตรขั้นสูง ( IInntteennssiivvee  CCoouurrssee))  เน้นพัฒนาคนเน้นพัฒนาคน
พัฒนาศักพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชียภาพของบุคลากรวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพ่ิมเติมหรือเพ่ือสร้างอาชีพใหม่ เป็นกพให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพ่ิมเติมหรือเพ่ือสร้างอาชีพใหม่ เป็นก าราร
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ พัฒนากำลังคนที่มีความรู้และทักษะในพัฒนากำลังคนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพ่ือทางปฏิบัติเพ่ือ
รองรับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะ พัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม กรรม SS--CCuurrvvee  
และอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม NNeeww  SS--CCuurrvvee  ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสามารถองตลอดชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของบุคคล/องค์กร มีหลักสูตรทันสมัยในการแข่งขันของบุคคล/องค์กร มีหลักสูตรทันสมัย ที่สนองตอบเศรษฐกิจ สังคม การมีงานทำ และการพัฒนาที่สนองตอบเศรษฐกิจ สังคม การมีงานทำ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ ผ่านกิจกรคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นใน
ห้องเรียน การเห้องเรียน การเรียนรู้จากการถอดบทเรียน ประสบการณ์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรรียนรู้จากการถอดบทเรียน ประสบการณ์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรร ค์ค์
นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ รวมถึงการนวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ รวมถึงการเพ่ิมความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  ให้กับผู้เให้กับผู้เรียน การเปิดโอกาสในรียน การเปิดโอกาสในการการ
เรียนรู้เช่นนี้จะเรียนรู้เช่นนี้จะเปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถจำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะสูงตามนโยบายของประเทศ และทักษะสูงตามนโยบายของประเทศ การดำเนินการเพ่ือบการดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น รรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จำเป็นจะต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ ๆ ที่จำเป็นจะต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริงสมัยใหม่อย่างแท้จริง  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.1 เพ่ือเปิดสอนหลักสูตรระยะ5.1 เพ่ือเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์สั้นรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์  
  5.2 เพ่ือและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่5.2 เพ่ือและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์   ยม) รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์     

 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
6.1.1 หลักสูตรระยะสั้นรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ จำนวน 1 รายวิชา 
6.1.2 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ จำนวน 3 

รายวิชา 
6.1.3 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 150 คน / ปีการศึกษา 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 หลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

ชุมชน และสถานประกอบการ 
6.2.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 

 

77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่เนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา เสนอโครงการเพื่อพิจารณา   

  7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการตามแผน ดังนี้การอาชีวศึกษา ดำเนินการตามแผน ดังนี้  
  7.2.1 ขั้นการวางแผน (7.2.1 ขั้นการวางแผน (PPllaann))  

(1) (1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
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(2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
(3) ส(3) สำรวจความต้องการของประชาำรวจความต้องการของประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  

7.2.2 ขั้นการดำเนินการ (7.2.2 ขั้นการดำเนินการ (DDoo))  
(1) จัดเตรียม/ปรับปรุง ห้องเรียน(1) จัดเตรียม/ปรับปรุง ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
(2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชา(2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชา  
(3)(3)  จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ปรับปรุงห้องเรียนจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ปรับปรุงห้องเรียน  
(4) จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน(4) จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน  

7.2.3 ขั้นต7.2.3 ขั้นตรวจสอบ (รวจสอบ (CChheecckk))  
(1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน(1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน  
(2) ประเมินผลการดำเนินงาน(2) ประเมินผลการดำเนินงาน  

7.2.4 ขั้นการดำเนินการให้เหมาะ7.2.4 ขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (สม (AAcctt))  
(1) ติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้เรียน (1) ติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้เรียน   
(2) สรุปผลการดำเนินงาน(2) สรุปผลการดำเนินงาน  
(3(3) รายงานผลการดำเนินโครงการ) รายงานผลการดำเนินโครงการ  

  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
  8.1 8.1 งบประมาณจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 90งบประมาณจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 90 ,,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ห้องเรียนรายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ที่ได้มาตรฐาน มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ 
9.2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เข้มแข็ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยกันพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน 
  

11. การติดตาม และประเมินผลโครงการ11. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1100..22  จากผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพจากผู้เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพ  
  10.3 จากครูผู้สอน 10.3 จากครูผู้สอน   
  1100..44  จากการติดตามผลการนำความรู้จากการติดตามผลการนำความรู้ ไปทำงาน/พัฒนางานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมไปถึงไปทำงาน/พัฒนางานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมไปถึง
ความก้าวหน้าในงาน/อาชีพความก้าวหน้าในงาน/อาชีพ  
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โครงการที่  24โครงการที่  24  
โครงกโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (ารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (CCaarreeeerr  TTrraaiinniinngg  cceenntteerr))  ประจำปีการศึกษา 2564ประจำปีการศึกษา 2564  

  

11.   .   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    
  1.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โทรศัพท์ 0951.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โทรศัพท์ 095--76957877695787  
  11..22  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 02วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 02--23613122361312  
  

2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ   □□  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณ  

      □□  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โครงการพิโครงการพิเศษ เศษ   

3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาส3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

  33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันขอการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคืองประเทศ มีเป้าหมายคือ  (1) การผลิตและพั(1) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทางและเป็นเลิศเฉพาะทาง  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ไมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะด้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่การพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านงเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ ถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ 
สมาคมวิชาชีสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   33  การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านกการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับารอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ควความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงปามต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงป ระสงค์ ระสงค์ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่
ประเทศไประเทศไทยทย  44..00  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้และสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  (2) (2) 
หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างหลากหลายตามความต้หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัองการในการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ดที่สำคัญ 
ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  

33..11..33  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   44  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และคการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษาวามเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา (1) (1) 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการ
ทางการศึกษาด้านอทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับควสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่ามต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้ามีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมนอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมี ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  3.2 3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555--25692569  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้กษา ดังนี้  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 25644    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาา||    8844  

  

  

33..22..11  ด้านการขยายโอกาสในกาด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  มุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนในมุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สาขาที่เป็นความต้องการขสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน องตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการสาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทางาเฉพาะทาง  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ 
สถานสถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง  ๆ ๆ   

    33..22..22  ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยโดยพัพั ฒนาการจัดการเฒนาการจัดการเ รียนรู้ตามแนวทาง รียนรู้ตามแนวทาง 
CCoonnssttrruuccttiioonniissmm,,  PPrroojjeecctt  BBaasseedd  LLeeaarrnniinngg  AAuutthheennttiicc  AAsssseessssmmeenntt,,  การเพ่ิมการเพ่ิม พูนทักษะประสบการณ์จากพูนทักษะประสบการณ์จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริงการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง   ยกระดับคุณภายกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง จัดตั้ง   ตามความต้องการของพ้ืนที่ และกาตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษรให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การจัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ   ยกยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีขีดมีขีด
ความสามารถความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ งหน้าที่   

  3.2.3 ด้านการเพ่ิมปร3.2.3 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ะสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัดอาชีวศึกต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัดอาชีวศึกษา เช่น องค์การ/สมาคมวิชาชีพ ษา เช่น องค์การ/สมาคมวิชาชีพ   สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน    กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบกระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบ บทวิภาคี การฝึกงาน บทวิภาคี การฝึกงาน     
เป็นต้นเป็นต้น  

  33.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการ.3 นโยบาย จุดเน้น และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   และควและความต้องการามต้องการ
ของสังคมของสังคม   ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคอุตสาหกรรม   พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม   บริการบริการ  และและเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น คือ จัดการศึกษาน้น คือ จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระบบทวิภาคี   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน   เรียนรู้จากสถาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นการณ์จริง 
สถานการณ์จำลองสถานการณ์จำลอง  และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้และเรียนรู้จากกิจกรรม เรียนรู้  DDiiggiittaall  และใและใช้ช้  DDiiggiittaall  เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์
ประสาประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีนงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค สำหรับวศึกษาในภูมิภาค สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิบัติปฏิบัติ   เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กัเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล บทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้ำในการรับ
การศึกษาที่การศึกษาที่ มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ประสานงานกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ  
  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลั4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลกการและเหตุผล  
  ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำใปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำใ ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงในรุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงใน วัฒนธรรมของการดำรงอยู่ การดำเนินธุรกิจ การวัฒนธรรมของการดำรงอยู่ การดำเนินธุรกิจ การ
ทำงาน และการเรียนรู้ ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต คุณภาพชีวิต ทำงาน และการเรียนรู้ ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต คุณภาพชีวิต และรูปแบบการทำงและรูปแบบการทำงาน การทำธุรกิจพัฒนาไปาน การทำธุรกิจพัฒนาไป
แบบก้าวกระโดด เกิดสาขาการผลิต ธุรแบบก้าวกระโดด เกิดสาขาการผลิต ธุรกิจ อาชีพ และบริการใหม่ ๆ ที่อาศัยทักษะและองค์ความรู้หลากหลายกิจ อาชีพ และบริการใหม่ ๆ ที่อาศัยทักษะและองค์ความรู้หลากหลาย
สาขา การทำงานในรูปแบบเดิมสาขา การทำงานในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยในปัจจุบันอาจไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อีกต่อไป ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของที่คุ้นเคยในปัจจุบันอาจไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อีกต่อไป ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และในอนาคตข้าก และในอนาคตข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งทวีความรวดเร็ว  ซึ่งความก้าวหงหน้าการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งทวีความรวดเร็ว  ซึ่งความก้าวหน้าน้า
ของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็วยิ่งยวดนี้ จะทำให้เกิดสภาวะว่างงานจากเทคโนโลยี โดของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็วยิ่งยวดนี้ จะทำให้เกิดสภาวะว่างงานจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
ที่ยังใช้ทักษะเดิม ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรืที่ยังใช้ทักษะเดิม ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ อปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะมีซึ่งจะมี
ความแตกต่างจากธุรกิจหรืออาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัความแตกต่างจากธุรกิจหรืออาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้น นเป็นอย่างมาก ดังนั้น แรงงานแรงงาน  ของประเทศจะต้องมีการปรับตัวของประเทศจะต้องมีการปรับตัว
เพ่ือให้ทันต่อการก้าวกระโดดขอเพ่ือให้ทันต่อการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นความท้ายทายต่อความสามารถทางการแข่งขันทั้งในงเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นความท้ายทายต่อความสามารถทางการแข่งขันทั้งใน
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ระดับบุคคล องค์กร และประเทศชระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ การลงทุนด้าาติ การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ยกยกระดับขีดความสามารถของบุคคล/องค์กร การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ระดับขีดความสามารถของบุคคล/องค์กร การเสริมสร้างทักษะ และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ ทันทัน
กับพลวัตจากภายนอก เพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้จะต้องกับพลวัตจากภายนอก เพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้จะต้อง
เปลี่เปลี่ ยนไป ซึ่งมีองค์ยนไป ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ประกอบสำคัญ คือ LLeeaarrnn,,  UUnnlleeaarrnn  และ และ RReelleeaarrnn  ““UUnnlleeaarrnn””  คืคือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่อการไม่ยึดติดกับสิ่งที่
เรียนรู้มา และต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา ส่วน เรียนรู้มา และต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา ส่วน ““RReelleeaarrnn””  นั้นคือนั้นคือ   สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ 
ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แต กต่างไปจากเดิม กต่างไปจากเดิม และ "และ "LLeeaarrnn""  คือ จะเรียนรู้คือ จะเรียนรู้
อย่างไรให้มีความสามารถในการรัอย่างไรให้มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมงสรรค์นวัตกรรม  
  ยุคที่มนุษย์ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ และการจ้างงานแบบชั่วชีวิตยุคที่มนุษย์ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ และการจ้างงานแบบชั่วชีวิต ไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการ
เรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต (เรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต (FFrroomm  LLiiffeettiimmee  EEmmppllooyymmeenntt  ttoo  LLiiffee  TTiimmee  EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  เราอยู่เราอยู่ในยุคท่ีคนในยุคท่ีคน
ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (LLeeaarrnn,,  UUnnlleeaarrnn,,  RReelleeaarrnn))  การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจะต้องเน้นการสร้างคนที่พร้อมทำงาน จะต้องเน้นการสร้างคนที่พร้อมทำงาน 
พร้อมใช้/หรือสร้างนวัตกรรม และสพร้อมใช้/หรือสร้างนวัตกรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   ดังนั้นการเครือข่ายความดังนั้นการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานประกอบการ่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับสถานประกอบการจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น จริงจังรจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น จริงจัง  กระตุ้นกระตุ้น
ให้ผู้ให้ผู้ เรียนตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เรียนตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รัฐบาลวางระบบเพ่ือบูรณการการศึกษา การฝึกอบรมรัฐบาลวางระบบเพ่ือบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม   การการ
พัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่พัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่ ยนแปลง และกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้ยนแปลง และกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้   44  
ประประการ คือ (การ คือ (11))  ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชี พ (พ (22))  พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษา 
ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม   ((33))  ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการพัฒนาเส้นทาง
วิชาชีพบนฐานทัวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ และ กษะและความเชี่ยวชาญ และ ((44))  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการ(สถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพ่ือสังคม จัดการความรู้เพ่ือสังคม ::  25602560 ,,หน้า 23)หน้า 23)  เพ่ือให้บรรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป ลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป 
สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยสถาบันการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ย น ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการน ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ เรียนการสอน การวัดและเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล จนสามารถตอบสนองความต้องการในการพัประเมินผล จนสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนได้ และต้องมีช่องทางการเรียนรู้ฒนาตนเองของประชาชนได้ และต้องมีช่องทางการเรียนรู้
หลากหลายหลากหลาย  
  วิทยาลัยสวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพ เพ่ือผลิต และพัฒนาารพัดช่างสี่พระยา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพ เพ่ือผลิต และพัฒนา
กำลังกำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือ เป็นกคนในระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือ เป็นการฝึกอบรมารฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะ
สั้สั้น ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาภารกิจหลักของวิทยาลัยคือจัดการเรียนการสอนหลัน ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาภารกิจหลักของวิทยาลัยคือจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงแก่กสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงแก่
ประชาชน เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะใช้เวลา ประชาชน เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะใช้เวลา 10 สัปดาห์ เรียนต่อเนื่องวันละ 3 ชั่วโ10 สัปดาห์ เรียนต่อเนื่องวันละ 3 ชั่วโมง จนมง จน
จบหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่มีพ้ืนจบหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่มีพ้ืน ฐานความรู้ขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ผู้จบฐานความรู้ขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ผู้จบ
การศึกษาสามารถนำความรู้แการศึกษาสามารถนำความรู้แ ละทักษะที่ได้ไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงชีวิตและครอบครัว เช่น อาชีพช่างเดินละทักษะที่ได้ไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงชีวิตและครอบครัว เช่น อาชีพช่างเดิน
สายไฟฟ้า อาชีพช่าสายไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาชีพช่างเครื่องปงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ อาชีพช่างตัดเสื้อ อาชีพช่างเสริมสวย เป็นต้น รับอากาศ อาชีพช่างตัดเสื้อ อาชีพช่างเสริมสวย เป็นต้น 
แต่เมื่อโลแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิม หลักสูตรเดิม ระยะเวลาเรียนเดิม ไกเปลี่ยนไปการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิม หลักสูตรเดิม ระยะเวลาเรียนเดิม ไ ม่สามารถที่จะตอบโจทย์ม่สามารถที่จะตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชน สังคม และของประเทศได้อย่างมีพลังอีกต่อไป วิความต้องการของประชาชน สังคม และของประเทศได้อย่างมีพลังอีกต่อไป วิ ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึง
จำเป็นจะต้จำเป็นจะต้องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ เป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ เป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ที่เสริม/ร่วมกับการจัดการเรียนที่เสริม/ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรเดิมที่เน้นการสร้างอาชีพ การสอนหลักสูตรเดิมที่เน้นการสร้างอาชีพ เป็นเสริมสมรรถนะอาชีพที่ทำอยู่เดิม หรือเป็นอาชีพใหม่ จึงต้องปฏิรูปเป็นเสริมสมรรถนะอาชีพที่ทำอยู่เดิม หรือเป็นอาชีพใหม่ จึงต้องปฏิรูป
ทั้งในด้านการพัฒนาหลัทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตรที่กสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตรที่หลากหลายหลากหลาย  ยืดหยุ่น ยืดหยุ่น และทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและสถานประกของประชาชนและสถานประกอบการ ด้านรูปแบบการเรียนรู้ที่จะต้องเน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนอบการ ด้านรูปแบบการเรียนรู้ที่จะต้องเน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโน โลยีในโลยีใน
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ด้านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ผ่การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ด้านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ผ่ านระบบออนไลน์มากานระบบออนไลน์มาก
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ขึ้น ด้านระยะเวลาเรียนขึ้น ด้านระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคม และสถานที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคม และสถานประกอบการประกอบการ
และนโยบายการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริงและนโยบายการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง  

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ วิศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (ทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (CCaarreeeerr  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr))  จะยกระดับวิทยาลัยให้จะยกระดับวิทยาลัยให้
เป็นศูนย์ฝึกอบรเป็นศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพให้กับประชาชนและสถานประกอบการ ประกอบด้วยมสมรรถนะวิชาชีพให้กับประชาชนและสถานประกอบการ ประกอบด้วย หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
((BBaassiicc  CCoouurrssee))  และหลักสูตรและหลักสูตรขั้นสูง (ขั้นสูง ( IInntteennssiivvee  CCoouurrssee))  เป็นกลไกพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีเป็นกลไกพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพพ
ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพ่ิมเติมหรือเพ่ือสร้ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพ่ิมเติมหรือเพ่ือสร้างอาชีพใหม่ างอาชีพใหม่ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยการางการศึกษาโดยการ
ยกระดับแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่อาชีวศึกษายกระดับแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่อาชีวศึกษา  เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพ่ิมช่องทางการสเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ ร้างรายได้ พัฒนาพัฒนา
กำลังคนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพ่ือรองรับควากำลังคนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   พัฒนาทักษะพัฒนาทักษะ
อาชีอาชีพเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม พเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม SS--CCuurrvvee  และอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม NNeeww  SS--CCuurrvvee  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะเป็น
กลไกการพัฒนาศักยภาพของประชาชนอย่างแท้จริง มีบทกลไกการพัฒนาศักยภาพของประชาชนอย่างแท้จริง มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตของประชาชน ส่งชีวิตของประชาชน ส่ง เสริมความสามารถในการแข่งขันของบุคคล/องค์กร มีหลักสูเสริมความสามารถในการแข่งขันของบุคคล/องค์กร มีหลักสู ตรทันสมัยที่สนองตอบตรทันสมัยที่สนองตอบ
เศรษฐกิจ สังคม กเศรษฐกิจ สังคม การมีงานทำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ารมีงานทำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลได้ทุกที่ทุกเวลาและการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในห้องเรียน การเรียนรู้จากการถอดบทเรียน ปราและการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นในห้องเรียน การเรียนรู้จากการถอดบทเรียน ปร ะสบการณ์ ะสบการณ์ 
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจเสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจเป็นการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาป็นการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา
และตื่นตัว รวมถึงการและตื่นตัว รวมถึงการเพ่ิมความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  ให้กับผู้เรียนให้กับผู้เรียน  การเปิดโอกาสในการเรียนรู้เช่นนี้การเปิดโอกาสในการเรียนรู้เช่นนี้
จะจะเปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสาเปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามามารถและทักษะที่จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะรถและทักษะ
สูงตามนโยบายของประเทศ สูงตามนโยบายของประเทศ การการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น วิทยาลัยสารพัดดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาจำเป็นต้องสร้าช่างสี่พระยาจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ งเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบัน หรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัสถาบัน หรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาฒนา
ผู้เรียน และการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาผู้เรียน และการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพร้พร้อมทุ่มเททรัพยากรในอมทุ่มเททรัพยากรใน
การดำเนินการอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (การดำเนินการอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (CCeenntteerr  ooff  EExxcceelllleenntt))  ในอนาคต ในอนาคต   และและ
มุ่งหวังให้เป็นศูนมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการอบรมแก่ครูผู้ฝึกสอนในลัย์กลางการอบรมแก่ครูผู้ฝึกสอนในลักษณะ กษณะ ““TTrraaiinniinngg  tthhee  TTrraaiinneerr””  อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรีประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอนยนการสอน  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัด5.1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  
  5.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายค5.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภวามร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภ าครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนผู้เรียน        
  55..33  เพ่ือจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำเพ่ือจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน นวน 33  วิชาชีพ คือวิชาชีพ คือสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม    

 

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 หลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ชุมชน และสถานประกอบการ 

6.2.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
 6.2.3 เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ให้แก่บุคคล สถานประกอบการ  
 6.2.4 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากับชุมชน สถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 

77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่เวลา/สถานที่  
7.17.1  ดำเนินการขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่อสำนักดำเนินการขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก7.2 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการตามแผน ดังนี้ษา ดำเนินการตามแผน ดังนี้  
  7.2.1 ขั้นการวางแผน (7.2.1 ขั้นการวางแผน (PPllaann))  

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน(1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
(2) ประชุมคณะกร(2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรมการดำเนินงาน  
(3) สำรวจความต้องการของประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้ง(3) สำรวจความต้องการของประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนภาครัฐและเอกชน  

7.2.2 ขั้นการด7.2.2 ขั้นการดำเนินการ (ำเนินการ (DDoo))  
(1) จัดเตรียม/ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ(1) จัดเตรียม/ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
(2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชา(2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชา  
(3) จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ปรับปรุงห้องเรียนเ(3) จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ปรับปรุงห้องเรียนเป็นศูนย์ทดสอบป็นศูนย์ทดสอบ  
(4) จัดเตรียมครูผู้สอน วิทยากร สื่อการเรียนการสอน(4) จัดเตรียมครูผู้สอน วิทยากร สื่อการเรียนการสอน  
(5) จั(5) จัดทำแผนการรับสมัคร ประกาศรับสมัครฝึกอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบออนไลน์ ดทำแผนการรับสมัคร ประกาศรับสมัครฝึกอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบออนไลน์ 

และออฟไลน์และออฟไลน์  
((6) ดำเนินการอบรมสัมมนาและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ6) ดำเนินการอบรมสัมมนาและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

7.2.3 ขั้นตรวจสอบ (7.2.3 ขั้นตรวจสอบ (CChheecckk))  
(1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน(1) ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน  
(2) ประเมินผลการดำเนินงาน(2) ประเมินผลการดำเนินงาน  
  

7.2.4 ขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (7.2.4 ขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (AAcctt))  
(1)(1)  ติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้เรียน ติดตามผลการฝึกอบรมจากผู้เรียน   
(2) สรุปผลการดำเนินงาน(2) สรุปผลการดำเนินงาน  
(3) รายงานผลการดำเนินโครงการ(3) รายงานผลการดำเนินโครงการ  
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88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
  8.1 งบประมาณจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 8.1 งบประมาณจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 3030,,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

และสถานประกอบการ 
9.2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เข้มแข็ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยกันพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน 
9.3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 2 วิชาชีพ คือสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขา

อาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
  

10. การติ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1100..22  จากผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือในแต่จากผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือในแต่ละรุ่นละรุ่น  
  10.3 จากครูผู้สอน คณะวิท10.3 จากครูผู้สอน คณะวิทยากร และกรรมการควบคุมการสอบจากสถาบันพัยากร และกรรมการควบคุมการสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฒนาฝีมือแรงงาน  
  1100..44  จากการติดตามผลการนำความรู้ไปทำงาน/พัฒนางานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรจากการติดตามผลการนำความรู้ไปทำงาน/พัฒนางานของผู้ เข้ารับการฝึกอบร ม รวมไปถึงม รวมไปถึง
ความก้าวหน้าในงาน/อาชีพความก้าวหน้าในงาน/อาชีพ  
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564  

  
ฝ่ายฝ่ายพัฒพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่  2โครงการที่  255  
โครงการโครงการ  การดูแลและแนะแนวผู้เรีการดูแลและแนะแนวผู้เรียนยน  
11..  ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานางาน  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)งบประมาณ สอศ.)    

  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จกด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาารศึกษา  
  ข้อที่ 1.1 การดูแข้อที่ 1.1 การดูแลผู้เรียนลผู้เรียน  
4. สภาพปัจจุบัน4. สภาพปัจจุบัน//หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22562562    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2121    ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ตั้งแต่ปีการศึกษาปีการศึกษา  22565622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องางต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิช าชีพระยะสั้น าชีพระยะสั้น   ตามความตามความต้องการของต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลประสิทธิผล  
  เนื่องจากการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนเนื่องจากการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรีตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรี ยนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้ยนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้ น  และเป็นการแนะแนวทางในน  และเป็นการแนะแนวทางในการการ
ประกอบวิชาชีพของผู้เรียนประกอบวิชาชีพของผู้เรียน ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้ หรือเป็นการหารายได้เสริม   ในการประกอบหรือเป็นการหารายได้เสริม   ในการประกอบ
อาชีพนอกเหนืองานประจำอาชีพนอกเหนืองานประจำ    เพราะฉะนั้เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือดูแลผู้เรียนเป็นรา5.1 เพ่ือดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคลยบุคล  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือแนะแนวทางใแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรีนการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนยน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.16.1.1  ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จกาแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษารศึกษา  
    6.1.2 ร้อยละ6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จกจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาารศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  ครูสามารถดูแลผู้เรียนครูสามารถดูแลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคลได้เป็นรายบุคคล  
  6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการ6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีง(ปีงบประมาณ  256บประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงา7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตาม7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการ7.4 ดำเนินการ  
    77.4..4.11   กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เ รียนสามารถสำเร็จรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคันลางคัน  
    7.4.27.4.2  จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาการศึกษา  
    7.4.3 จำนวนผู้เ7.4.3 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาน ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  
    7.4.4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรีย7.4.4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษานของสถานศึกษา  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีม8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึก9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมอบรม  
  9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
10. การติดต10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม10.1 รายงานผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม  
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โครงการที่  2โครงการที่  266  
โครงการโครงการ      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประที่พึงประสงค์สงค์  
1. ช่ือบุคล1. ช่ือบุคล//หน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และยบาย จุดเน้น และมาตรการมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อที่ 1.2ข้อที่ 1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษอาชีวศึกษาา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย  33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211              ข้อข้อ
การประการประเมินเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านปเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านป ระกันคุณภาพระกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาภายในของสถานศึกษา   ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา   22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพใดคุณภาพในสถานศึกษาและได้นสถานศึกษาและได้ รับการพัฒนาอย่างรับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อเนื่อง  เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชี พระยะสั้น      ตามความพระยะสั้น      ตามความ
ต้องการของผู้เรียนต้องการของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการเนื่องจากการส่งส่ง เสริมผู้เเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ณะที่พึงประสงค์ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้
ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  และเป็นการในหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  และเป็นการ
พัฒนาทรัพยาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่า งมีความสุงมีความสุขข    เพราะฉะนั้นจึเพราะฉะนั้นจึงง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์5.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดี  
6. เป้าหมายแ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จละตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
              --  ร้อยละจำนวนผู้เรียนร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิหลักสูตรวิ ชาชีพระยะสั้นชาชีพระยะสั้น   มีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม  8  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม  8  
ประการ ประกอบด้วยคุณธรรม ดังนี้  ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์  ประการ ประกอบด้วยคุณธรรม ดังนี้  ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์    สามัคคี  มีวินัย  สะอาด  สุภาพ  มีน้ำใจสามัคคี  มีวินัย  สะอาด  สุภาพ  มีน้ำใจ          
                      6.2 เชิงคุณภา6.2 เชิงคุณภาพพ  

            --  ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามคุณธรตามคุณธรรม 8 ประการ ประกรม 8 ประการ ประกอบด้วยอบด้วย
คุณธรรม ดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้ำใจคุณธรรม ดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้ำใจ  
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7. กิจกรรมและห7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่รือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโคร7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรร7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคมการตามคำสั่งำสั่ง  
  7.4 ดำเนิน7.4 ดำเนินการการ  
    7.4.7.4.11   กระบวนการกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์     ตามคุณธรรม  8  ประการ  ตามคุณธรรม  8  ประการ  
ประกอบประกอบด้วยคุณธรรม  ดังนี้   ขยัน   ประหยัด  ซื่อสัตย์   สามัคคี  มีวินัย  สด้วยคุณธรรม  ดังนี้   ขยัน   ประหยัด  ซื่อสัตย์   สามัคคี  มีวินัย  ส ะอาด  สุภาพ  มีน้ำใจะอาด  สุภาพ  มีน้ำใจ     เช่น  เช่น  
โครงการจิตอาสา  โครงการปลูกจิตสำนึกและส่โครงการจิตอาสา  โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคงเสริมความรักชาติ ศาสนา วามรักชาติ ศาสนา   พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมพระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียม
ประเพณีประเพณี  
    7.4.7.4.22   จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   มีคุณลักษณมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม ะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม   8 8 
ประการ ประการ   
    7.4.3 ผลการ7.4.3 ผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยาก8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งรและแห่งที่มาการดำเนินโครที่มาการดำเนินโครงการงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  --  ผู้เผู้เ รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามคุณธรรม  8 ประการ ประกอบด้วยคุณธรรม รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามคุณธรรม  8 ประการ ประกอบด้วยคุณธรรม   ดังนี้ ขยัน   ดังนี้ ขยัน   
ประหยัด  ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีวินัย  สะอาด  สุภาพ  มีประหยัด  ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีวินัย  สะอาด  สุภาพ  มีน้ำใจน้ำใจ  
110. การติดตาม และก0. การติดตาม และการประเมินผลโครงการารประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงาน10.1 รายงานผลการผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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โครงการที่  2โครงการที่  277  
โครงการโครงการ  เพิ่มปริมาณผู้เรียนเพิ่มปริมาณผู้เรียน  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิด1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบชอบ  
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากษา  
  งานแนะแนวอาชีพและจังานแนะแนวอาชีพและจัดหางานดหางาน  

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

3. ความสอดค3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานกมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561ารอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ด้านที่  3 ด้านผู้สอนและผู้บริหาร3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา  
  ข้อที่ ข้อที่ 3.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา3.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อย่อยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมข้อย่อยที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาวศึกษา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาขมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรองวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาะยา  พพ ..ศศ ..  22556622    ประประกอบด้วยกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภายในณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพใซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างนสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการรศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผลนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้ การเพ่ิมปริมาณผู้การเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนเรียน เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนห นึ่งของการพัฒนาประเทศชาตินึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ   มีความมีความ
สอดคล้องกับสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเพ่ิมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้นความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเพ่ิมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้เรียนปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาของอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาของ
ประประเทศชาติ  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโเทศชาติ  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  ครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุป5. วัตถุประสงค์ระสงค์  
  5.1 เพ่ือเ5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนพ่ิมปริมาณผู้เรียน  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา  ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา    
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิ6.1 เชิงปริมาณงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนผู้ฝึกอบรมได้ ร้อยละ 5เพ่ิมปริมาณผู้เรียนผู้ฝึกอบรมได้ ร้อยละ 5%%  เมื่อเปรียเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการงบประมาณ  2562บเทียบกับ ปีการงบประมาณ  2562  

6.6.2 เชิงคุณภาพ2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  สถานศึสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรที่กษาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติมีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงตลาดแรงงานาน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ  25625644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโค7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการรงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่ง7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  
  7.3 ปร7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งะชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9.9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  

99..11  สถานศึกสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพษาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติให้แก่ประเทศชาติ  
99.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

10. การติดตาม และการประเมิน10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลการเพิ่มปริมาณผู้เรียน10.1 รายงานผลการเพิ่มปริมาณผู้เรียน  
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โครงการที่ 2โครงการที่ 288  
โครงการโครงการ  บริการชุมชนและจิตอาสาบริการชุมชนและจิตอาสา  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  

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

  

3.3.  ควความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภามสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานกมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561ารอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่  4 ด้านการมีส่วนร่วมด้านที่  4 ด้านการมีส่วนร่วม  
  ข้อที่ 4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสาข้อที่ 4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักก4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลารและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินง านด้านประกันคุณภาพภายในานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่ซึ่งจะก่อใอให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษห้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เกิดผลดีกับผู้เรียนแเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นละผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การบริการการบริการชุมชนและจิตอาสาชุมชนและจิตอาสาเเป็นเรื่องสำคัญ  การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้วิชาชีพที่ตนเองป็นเรื่องสำคัญ  การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้วิชาชีพที่ตนเองได้ศึกษาได้ศึกษา
นำไปบริการชุมชน เช่น  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  การให้ความรู้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างนำไปบริการชุมชน เช่น  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  การให้ความรู้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เรียนอาชีวศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุที่ดีของผู้เรียนอาชีวศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตนเองดแก่ตนเอง    ครอบครัว ชุมชนครอบครัว ชุมชนสร้างและสร้างและ
ปลูกจิตสำนึกที่ดีมีจิตอาสา แบ่งเบาภาระราจ่ายให้แก่ปปลูกจิตสำนึกที่ดีมีจิตอาสา แบ่งเบาภาระราจ่ายให้แก่ประชาชน และเป็นการเพ่ิมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เพ่ิมระชาชน และเป็นการเพ่ิมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เพ่ิม
มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุประส5. วัตถุประสงค์งค์  
  5.1 เพ่ือบริการชุมชน5.1 เพ่ือบริการชุมชน  
  5.2 เพ่ือสร้างจิตอาสาให้แก่ผู้เรี5.2 เพ่ือสร้างจิตอาสาให้แก่ผู้เรียนยน  
6. เป้6. เป้าหมายและตัวชี้วัาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สถานศึกษามีสถานศึกษามีบริการชุมชนแบริการชุมชนและจิตอาสาต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาละจิตอาสาต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  สถานศึกษาเป็นที่ย่อมรับของชุมชน ท้องถิ่นสถานศึกษาเป็นที่ย่อมรับของชุมชน ท้องถิ่น  
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7. กิจกรรมและ7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่หรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.17.1  เสนอโคเสนอโครงการ/อนุมัติโครงกรงการ/อนุมัติโครงการาร  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตาม7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่9. ผลท่ีคาดว่าจะได้าจะได้รับรับ  

99..11  สถานศึกษาเสถานศึกษาเป็นที่ย่อมรับของชุมชน ท้องถิ่นป็นที่ย่อมรับของชุมชน ท้องถิ่น  
10. การติดตาม และการประเมิ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการนผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลการบริการชุมชนและจิตอาสา10.1 รายงานผลการบริการชุมชนและจิตอาสา  
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โครงการที่  2โครงการที่  299  
  

โครงการโครงการ      อบรมวิชาชีพเอบรมวิชาชีพเบเกอรี่แก่ประชาชนบเกอรี่แก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2564ประจำปีงบประมาณ 2564  
  

11..  ผู้ผู้รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบโครงการ  
แผนกวิชาอแผนกวิชาอาหารและโภชนาการาหารและโภชนาการ  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ          โครงการตามโครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณพ.ร.บ.งบประมาณ      

                                                    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ          

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

33..  ระยะเวลาดำเระยะเวลาดำเนินการนินการ    ตุลาคม ตุลาคม   252563 63 --  พฤษภาพฤษภาคมคม  25642564  
  

44..  หลักการและเหตุหลักการและเหตุผล ผล   

ปัจจุบันของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนหนึ่ปัจจุบันของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนหนึ่ งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยงได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

เสี่ยงต่เสี่ยงต่าางๆ ทั้งๆ ทั้งงภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากเเศรษฐกิจการดำรงชีพต่างๆ การนำเอานวัศรษฐกิจการดำรงชีพต่างๆ การนำเอานวัตกรรมและตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทัเทคโนโลยีที่ทั นสมันสมั ยย   และแนวความคิดเรื่อและแนวความคิดเรื่อ งการดำรงชีวิตในแต่ละบุคงการดำรงชีวิตในแต่ละบุคคล ตลอดจนการเป็นอยู่ในสังคมคล ตลอดจนการเป็นอยู่ในสังคม

โดยโดยเเฉพาะอย่ฉพาะอย่าางยิ่งการเกิดผลกระทบงยิ่งการเกิดผลกระทบเหตุการณ์แพร่ระบาดเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้เชื้อไวรัสโคโรนาอไวรัสโคโรนา  (โควิด(โควิด--1199) ) ต่อผู้มีต่อผู้มีงานทำ ผู้มีงานทำ ผู้มีรายได้รายได้

น้ อ ยน้ อ ย แล ะผู้ ต ก งาน  ซึ่ งป ระช าชน เป็ น กล ไกล การขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐกิ จ ขแล ะผู้ ต ก งาน  ซึ่ งป ระช าชน เป็ น กล ไกล การขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐกิ จ ข อ งช าติอ งช าติ   ใน สภ าวะที่ใน สภ าวะที่   

ค่ค่าาครองชีครองชีพพมีบทบาทในการดำเนินมีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น มีส่วนทำให้ชีวิตมากขึ้น มีส่วนทำให้ประชาชนบางส่วนบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในประชาชนบางส่วนบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ใน

การดำรงชีวิตการดำรงชีวิต   การการ ตามตาม ไม่ไม่ ทันการเปลี่ทันการเปลี่ ยย นแปนแป ลงทางด้านสัลงทางด้ านสั งคงค ม วัตถุ  วัฒนธรรม และค่ม วัตถุ  วัฒนธรรม และค่ าานิยมต่นิยมต่ าา งๆ งๆ   

ซึ่งอาจจะนำเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นเพ่ือที่จะช่ซึ่งอาจจะนำเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นเพ่ือที่จะช่ วยป้องกันและแก้ไขปัญวยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หาที่อาจเกิดขึ้นได้

ในกลุ่ในกลุ่มมบุคคลบุคคล  และและประชาชนประชาชน  ในกลุ่ในกลุ่มดังกล่มดังกล่ าาวจึงควรที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ และพัฒนาวจึงควรที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ และพัฒนา

ศักยภาพในเชิงบศักยภาพในเชิงบวกเพ่ือที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างรายได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตวกเพ่ือที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างรายได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ต่อไปต่อไป  

          วิทยาลัยสรพัดช่วิทยาลัยสรพัดช่ าางสี่งสี่ พระยา ได้ตระหนักถึงกพระยา ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภารส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพาพชีวิต การสร้างอาชีพ  

ที่ที่มั่นมั่นคง สร้างรายได้จคง สร้างรายได้จาากความสามารถของบุคคลกความสามารถของบุคคล   และและประชาชนที่สนใจประชาชนที่สนใจ  ให้มีโอกาสเข้าถึงบให้มีโอกาสเข้าถึงบริการในส่วนนี้ริการในส่วนนี้   

สถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนสถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน   ธุรกิจเบเกอรี่เพ่ืออาชีพ ประจำปีธุรกิจเบเกอรี่เพ่ืออาชีพ ประจำปี

งบประงบประมาณ มาณ 25642564  โดยกาโดยการรเสริมสเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ก่บุบุคคลคคล  และและประชาชนที่สนใจประชาชนที่สนใจ  เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่ งง

ที่สร้างกิที่สร้างกิจจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และตนเอง และชุมชชุมชนน  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้การให้การ

สนับสนุนในด้านการฝึสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมในการกอบรมในการประกอบประกอบอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็อาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นประโยชน์อย่างมีคุณค่อย่างมีคุณค่าา  

ลดภาระค่ลดภาระค่าาใช้จ่ใช้จ่าายภายในครยภายในครอบครัว สร้างรายได้เลี้ยอบครัว สร้างรายได้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สร้างความสร้างความ
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รักความสามัคคีในสังคมรักความสามัคคีในสังคม  ชุชุมชนมชน  และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา  โดยโดยการการส่งเสริมส่งเสริมการการฝึฝึกอบรมในการกอบรมในการประกอบประกอบอาชีพอาชีพ

ของของบุคคลบุคคล  และและประชาชนประชาชน    
  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

55..11    เพ่ืเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวอบรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกับธุรกิจเบเกอรี่เพื่อธุรกิจเบเกอรี่เพื่อออาชีพาชีพ  

55..22    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มีเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มี แนวทางในการประกอบกิจการหรือการขยายธุรแนวทางในการประกอบกิจการหรือการขยายธุร กิจกิจทั้งในทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันและอนาคต  

55..33    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถปฏิบัติงานปฏิบัติงานการธุรกิจเบเกอรี่เพื่อการธุรกิจเบเกอรี่เพื่ออาชีพอาชีพ  

55..44  เพ่ือให้เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับผู้ที่ได้รับการอบรมฯการอบรมฯ  มีความรู้ ความเข้าใจ ในกามีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้แก่รพัฒนาอาชีพให้แก่ตนเองแตนเองและผู้อ่ืนตามแนวละผู้อ่ืนตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิในการประกอบธุรกิจจ  

55..55  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
  

66..  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย  

    ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมวิชาชีโครงการอบรมวิชาชี พระยะสั้นแก่ประชาชนพระยะสั้นแก่ประชาชน   ธุรกิจเบ เกอรี่ เพ่ืออาชีพ ธุรกิจเบ เกอรี่ เพ่ืออาชีพ   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  2020  คนคน  
  

77..  วิธีดำเนินงาน วิธีดำเนินงาน   

ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน  
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 2563 2563 ––  2564 2564   

ต.ค.ต.ค.
6363  

พ.ย.พ.ย.
6633  

ธ.ค.ธ.ค.
6363  

มม..คค..
6464  

กก..พพ..
6464  

มม..คค..
6464  

เมเม..ยย..
6464  

พพ..คค..
6464  

11..  ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                  

22..  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                  

33..  แต่งตั้งคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการ                  

44..  ดำเนิดำเนินงานตามโครงการนงานตามโครงการ                  

55..  ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                  

66..  สรุปรายงานสรุปรายงาน                  

88..  งบประมาณงบประมาณ  

  จากโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนธุรกิจากโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนธุรกิจเบเกอรี่จเบเกอรี่ เพ่ืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ เพ่ืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 25642564  
จำนวน  จำนวน  2525,000,000    บาท (บาท (สองสองหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันบาทถ้วน)บาทถ้วน)      

99..  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรับ  

99..11  ผู้เข้ารับการฝึกอผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับกาบรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับการธุรกิจเบเกอรธุรกิจเบเกอรี่รี่     
99..22  บริหารบริหารจัดการและแนวคิดในการสร้างธุรกิจขนาดย่อมจัดการและแนวคิดในการสร้างธุรกิจขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ  

ปรประกอบการได้ะกอบการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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99..33    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้แนวทางในการประกอบแนวทางในการประกอบอาชีพ อาชีพ   
99..44  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  สาผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  สามารถมารถปฏิบัติงานเบปฏิบัติงานเบเกอรี่เเกอรี่เ พ่ือพ่ือธุรกิจ อย่างถูกต้องธุรกิจ อย่างถูกต้อง  

  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
10.1 10.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯฯ  
10.2 10.2 สรุปผลการดำเนินงสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ านตามโครงการ   
10.3 10.3 จัดทำรูปเล่มรายงานจัดทำรูปเล่มรายงาน  
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  

  
ฝ่ายฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการที่ โครงการที่ 3131  
  

โครงการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสรพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีะในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา “ธุรกิจกาแฟ”วศึกษา “ธุรกิจกาแฟ”  
  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานส่งเสงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ     
  ฝ่ายฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแผนงานและความร่วมมือ  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        
      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ          
  ❑❑    โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ          
              โครงการพิเศษ (ไมใช้งบปรโครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ ะมาณ สอศ.)สอศ.)  
  

33..  ความสอดคล้ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่   11    จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนาชน    

กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 2      จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมะตามมาตรฐานวิชาชีพาตรฐานวิชาชีพ  

44. หลั. หลักการและเหตุผลกการและเหตุผล  
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25422542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ.) พ.ศ.25452545  
มาตรา มาตรา 66  ได้กำหนดความมุ่งหมายและการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเได้กำหนดความมุ่งหมายและการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเ พ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์พ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความรู้และคุณธรรม มีจริยธและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้รรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขอย่างมีความสุข  และตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.และตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25512551  มาตรา มาตรา 88  การจัดการอาชีวศึกษาและการการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ เพ่ือประโยชน์การผลิต และพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือเพ่ือประโยชน์การผลิต และพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัสถาบั นสามนสามารถจัดการศึกษาตามวรรารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ                       
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 1212  ประการ สู่การปฏิบัติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจประการ สู่การปฏิบัติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1111  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และให้ยืน และให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่ อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยอการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเ กื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้กื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่กาต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้ารสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากกงนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังารฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็ความคิดเห็นจากผู้อ่ืนและจิตใจ ที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ นจากผู้อ่ืนและจิตใจ ที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ     
ให้สามารถประให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานน  
และเตรียมควและเตรียมความพร้ามพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพอาเซียนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนสร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือมุ่งยกระดับฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนสร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือมุ่งยกระดับ
คุณภาพของปคุณภาพของประชากรให้สูงขึ้น และยังส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่ระชากรให้สูงขึ้น และยังส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่ องตลองตลอดชีวิต อันเป็นเงื่ออดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขนไข
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถแไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ข่งขันได้ในระดับนานาชาติ   

      สำนั ก งาน คณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษ า จึ ง ได้ส ำนั ก งาน คณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษ า จึ ง ได้ ป ฏิ รูป ก ารอาชี วศึ กษ าให้ เป็ น ไปป ฏิ รูป ก ารอาชี วศึ กษ าให้ เป็ น ไป                                                  
ตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังละสังคมแห่งชาติในปัจจุบันคมแห่งชาติในปัจจุบัน   เพ่ือให้ผู้ที่สำเร็จเพ่ือให้ผู้ที่สำเร็จ



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    110033  

  

  

การศึกษาทุกระดับมีประสิทธิภาพและมาตรฐการศึกษาทุกระดับมีประสิทธิภาพและมาตรฐานความรู้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคมโลกานความรู้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคมโลก
จากการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา พบว่าการจากการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา พบว่าการ จัดการอาชีวศึกษา ควรมีการพัฒนาจัดการอาชีวศึกษา ควรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการขหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาองตลาดแรงงาน ตลอดจนสภาวะเดแรงงาน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและสังคมให้มากยิ่งขึ้น และศรษฐกิจและสังคมให้มากยิ่งขึ้น และ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชี วศึกษายังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และยังขาดความเชื่อมั่นในการวศึกษายังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และยังขาดความเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจตัดสินใจ  
      วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระยา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้ตระหนักได้ตระหนัก
ถึงปัถึงปัญหาต่ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และาง ๆ ที่เกิดขึ้น และพยายามมุ่งผลิตกำลังคนให้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และพยายามมุ่งผลิตกำลังคนให้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และ สังคมโลก สังคมโลก 
ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการในกิจกรรมที่หลากหลาย และดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการในกิจกรรมที่หลากหลาย และ
มุ่มุ่งเน้นพัฒนาตัวตนผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือให้มีความพร้อมทั้งทางด้านงเน้นพัฒนาตัวตนผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือให้มีความพร้อมทั้งทางด้าน จิตใจจิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ปัญญา เพ่ือให้
สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

      

      วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   จึงได้จึงได้
จัดเตรียมความพร้อมผู้เรียนอจัดเตรียมความพร้อมผู้เรียนอ าชีวศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรีาชีวศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรี ยนยน
อาอาชีวศึกษาให้ตรงกับควาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคมโลก เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมมต้องการของสถานประกอบการและสังคมโลก เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมจริยธรรม                  
ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน  รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นชนชาวไทยของตนตลอดที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน  รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นชนชาวไทยของตนตลอดจนเพื่อจนเพื่อ
ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างอย่างมีความสุข มีคุณลักษณมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามะที่พึงประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้โครงความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ธุรกิจกาแฟธุรกิจกาแฟต่อไปต่อไป  

    

55. วัตถุประสงค์. วัตถุประสงค์  
  5.15.1  เพ่ือฝึกทักษะชีเพ่ือฝึกทักษะชีวิตสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เวิตสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนก่รียนก่อนเข้าอนเข้า  
เรียนในสถานศึเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และสร้างความภูมิใจในวิชาชีกษาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และสร้างความภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นนักเรียนสายอาชีพพและความเป็นนักเรียนสายอาชีพ  
  5.2 เพ่ือพัฒนาการรับรู้แนวทางพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมเรียนสายวิชาชีพ5.2 เพ่ือพัฒนาการรับรู้แนวทางพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมเรียนสายวิชาชีพ  
  55..3 เพื่อสร้างธุรกิจร้านกาแฟเป็นแบบอย่างการสร้างธุรกิจให้แก่นัก3 เพื่อสร้างธุรกิจร้านกาแฟเป็นแบบอย่างการสร้างธุรกิจให้แก่นักเรียนเรียนสายอาชีพได้นำไปใช้ในสายอาชีพได้นำไปใช้ในธุรกิจจริงธุรกิจจริง  
  55..4 เพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการค้าของแผนกอาหารแล4 เพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการค้าของแผนกอาหารและโภชนาการนำไปสู่ธุรกิจร้านกาแฟะโภชนาการนำไปสู่ธุรกิจร้านกาแฟ  

66. เป้าหมาย. เป้าหมาย  
        66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
  66..11..11  การสร้างลูกค้าให้กับธุรกิจการสร้างลูกค้าให้กับธุรกิจกาแฟกาแฟ  ทั้งผู้บริทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนหาร ครู บุคลากร นักเรียน   และประชาชนทั่วไป ที่อยู่และประชาชนทั่วไป ที่อยู่
ใกล้เคียงวิทยาใกล้เคียงวิทยาลัยฯลัยฯ  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
  66..22..11  นักเรียนสายอาชีพมีการสร้างงาน สร้างธุรกิจ เพ่ือพัฒนาการค้นักเรียนสายอาชีพมีการสร้างงาน สร้างธุรกิจ เพ่ือพัฒนาการค้ าของวิทยาลัยฯ สร้างเสริมคุณธรรม าของวิทยาลัยฯ สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา และสร้างความภูมิจริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา และสร้างความภูมิ ใจในการศึกษาสายอาชีพใจในการศึกษาสายอาชีพ      
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องกตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการตลาารตลาดแรงงานที่ได้มาตรฐานดแรงงานที่ได้มาตรฐานสากลสากล  
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77. ระยะเวลาดำเนินงาน. ระยะเวลาดำเนินงาน  
        77..1 เริ่มดำเนินงานโครงการ1 เริ่มดำเนินงานโครงการ      ตุลาคม  2563ตุลาคม  2563  
        7.2 สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ7.2 สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ    กันยายน 2564กันยายน 2564  
  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการการ  

จากเงินจากเงิน  รายได้สถานศึกษา รายได้สถานศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท60,000 บาท      (หกหมื่(หกหมื่นบาทนบาทถ้วน)ถ้วน)  
99. ตัวช้ีวัดควา. ตัวช้ีวัดความสำเร็จมสำเร็จ  
        99..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
  99..11..11  จำนวนผลิตผลที่มีการจำหน่จำนวนผลิตผลที่มีการจำหน่ายผ่านโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือธุรกิจายผ่านโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือธุรกิจร้านกาแฟร้านกาแฟ  
  9.1.2 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโค9.1.2 จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโค รงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือธุรกิจรงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือธุรกิจ             
ร้านกาแฟร้านกาแฟ  
        99..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
  99 ..22 ..11   ความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้ความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนอาชีวศึกษาเรียนอาชีวศึกษา                      
เพ่ือเพ่ือธุรกิจธุรกิจร้านกาแฟร้านกาแฟ  
  99 ..22 ..22   ความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับบริการจากร้านกาแฟในโครงกาความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับบริการจากร้านกาแฟในโครงกา รเตรียมความพร้อมผู้ เรียนรเตรียมความพร้อมผู้ เรียน
อาชีวศึกษาเพ่ือธุรกิจอาชีวศึกษาเพ่ือธุรกิจร้านกาแฟร้านกาแฟ  
  

1100..  ขั้นตอนการขั้นตอนการดำเนิดำเนินงานนงาน  
--  ขออนุมัติโครงกาขออนุมัติโครงการร  
--  แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
--  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  
--  ติดตามและประเมินติดตามและประเมินผลผล  
--  สรุปรายงานสรุปรายงาน  

  

1111.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1111..11    ผู้ที่ได้รับการอบรมสายอาชีพมีการสร้างงาน สร้างธุรกิจ เพื่อพัฒนาผู้ที่ได้รับการอบรมสายอาชีพมีการสร้างงาน สร้างธุรกิจ เพื่อพัฒนาการค้าของวิทยาลัยฯ สร้างเสริมการค้าของวิทยาลัยฯ สร้างเสริม  

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่ พึงพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีประสงค์ของผู้เรียนอาชี วศึกษา และสร้างความภูมิใจในการศึกษาวศึกษา และสร้างความภูมิใจในการศึกษา    
สายอาชีพตรงตามความต้สายอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการตลาดแรงงานที่ได้มาตรฐานสากลองการของสถานประกอบการที่ต้องการตลาดแรงงานที่ได้มาตรฐานสากล  

1111..22    ผู้ที่ได้รับการอบรมเตรียมพร้อมเรียนสายวิชาชีพและผู้ที่ได้รับการอบรมเตรียมพร้อมเรียนสายวิชาชีพและพัฒนาการรับรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพร้อมพัฒนาการรับรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพร้อม  
สร้างธุรกิจสร้างธุรกิจร้านกาแฟร้านกาแฟ  
            1111.3  .3  มีมีธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจร้านกาแฟเเป็นแบบอย่างการสร้างธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรมสายอาชีพได้ป็นแบบอย่างการสร้างธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรมสายอาชีพได้   
นำไนำไปใช้ปใช้ ในธุรกิจจริงในธุรกิจจริง  

11.4  11.4  มีการกระจายผลิตผลของแผนกอาหารและโภชนาการเข้าสู่ธุรกิจร้านกาแฟมีการกระจายผลิตผลของแผนกอาหารและโภชนาการเข้าสู่ธุรกิจร้านกาแฟ  

12.  12.  การติดตาม และการประการติดตาม และการประเมินผล โครงการเมินผล โครงการ  
  12.1  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ12.1  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ  

            12.2  จัดทำรู12.2  จัดทำรูปเล่มรายงาน  ปเล่มรายงาน      
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โครงการที่  3โครงการที่  322  
  

โครงการ  โครงการ    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
  งานส่งเสริมผลิตงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณร.บ.งบประมาณ    
    โครงการโครงการตามภาระงานประจำตามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. ความสอด3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ด้าด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้รรถนะในการเป็นผู้ประกอบกาประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระรหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการปรเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใะกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใ นน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนใดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะนรายวิชาชีพระยะสั้น      สั้น      ตามความต้องการตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลางมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการเนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   อบอาชีพอิสระ   เป็นเป็น
เรื่องสำคัญที่วิทยาลัย ฯ ต้องส่งเสริเรื่องสำคัญที่วิทยาลัย ฯ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มให้ผู้เรียนได้มีความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็นการความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็นการ
แนะแนวทางในการประกอบวิแนะแนวทางในการประกอบวิ ชาชีพของผู้เรียนชาชีพของผู้เรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ     หารายได้ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ     หารายได้
เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานปเสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำระจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัตถุป5. วัตถุประสงค์ระสงค์  
  5.1 เพ่ื5.1 เพ่ือส่งเสริมอส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  5.25.2  เพ่ือเพ่ือแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ผู้เข้ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  30  ท่านารับการอบรม  จำนวน  30  ท่าน  
  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  

  66..22..11  ผู้ผู้ เรียนมีสมรรถนเรียนมีสมรรถนะในการเป็นะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้แล6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพะแนวทางในการประกอบอาชีพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโค7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการรงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.37.3  ประชุมคณะกรรมประชุมคณะกรรมการตามคำสั่การตามคำสั่งง  
  7.4 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกระบวนการแลกเปลี่7.4 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยนเรียนรู้  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้นงินงบประมาณท้ังสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับรับ  

99..22..11  ผู้ผู้ เรียนมีสมรรเรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
9.2.2 ผู้เรียนได้รั9.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพบการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
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โครงการที่  3โครงการที่  333  
  

โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งโครงการ  ส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัยานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษงประดิษฐ์ฐ์  
  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงกโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณารตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
    โครงการตโครงการตามภาระงานประจำามภาระงานประจำ    
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถบริหารสถานศึกษาานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ด้านผู้ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอนสอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอนรียนการสอน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อกข้อการาร
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายใเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในนของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีการศึกษาการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จการศึกษา   สามารถดำเนินการสอนในรายวิสามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ชาชีพระยะสั้น   ตามความต้องการของตามความต้องการของ
ผู้ผู้ เรียนเรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการเนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัยส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย   เป็นเรื่องสำคัญ  เป็นเรื่องสำคัญ  
เเป็นส่วป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียน ใช้เป็นการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพขใช้เป็นการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพข องผู้เรียนองผู้เรียน ได้ทำให้ผู้เรียนได้ทำให้ผู้เรียน                      
มีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริม นางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริม ในการในการ
ประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้งการนี้ขึ้น  ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน  ด้านนวัตกรร5.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัยม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัย  
  5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำการหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ  
  

6. เ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 จำนวนนวัต6.1.1 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัยกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย  จำนวน 10 ผลงานจำนวน 10 ผลงาน  
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  6.2 เชิงคุณ6.2 เชิงคุณภาพภาพ  
  --  ผู้เรียนมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นผู้เรียนมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น

การหารายได้เสริมในการประการหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำนอกเหนืองานประจำ  

7. กิจกร7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำ7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้7.4 ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ างสรรค์   หรือการวิจัยแก่ผู้เรียนหรือการวิจัยแก่ผู้เรียน  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นงสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม  
  9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นร9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลายบุคคล  
10. การติดตาม และการประเมิ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการนผลโครงการ  
  10.1 รายงานผลส่งเสริมผู้10.1 รายงานผลส่งเสริมผู้ เรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัยเรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัย  
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โครงการที่  3โครงการที่  344  
  

โครงการโครงการ  พัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
1. ช่ื1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบอบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมมือ  
  งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น แล3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการะมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561ศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ืข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาวศึกษา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสาศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยารพัดช่างสี่พระยา  พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเประเมินมิน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภายในณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องาอย่างต่อเนื่อง  
เกิเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพรดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพร ะยะสั้น ะยะสั้น ตามความต้องการของตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภาและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลยนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้ การจัดการระบบข้อการจัดการระบบข้อมูลสารเทศมูลสารเทศเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา ถานศึกษา การการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างแห่งเรียนรู้ ร่วมไปจนถึงการเข้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างแห่งเรียนรู้ ร่วมไปจนถึงการเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการบริหาราถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษามีความจำเป็นสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา ต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา   ให้มีคุให้มีคุณภาพณภาพ
มาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  งได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
5. วัต5. วัตถุประสงค์ถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ5.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
  5.2 เพ่ือ5.2 เพ่ือประชาสัประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษามพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดควา6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จมสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 พัฒนาข้อมูลสารพัฒนาข้อมูลสารสนเทศหน่ายงานตามโครงสร้าสนเทศหน่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาอาชีงการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  ระบระบบข้อมูลสารเทศของบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน  
  6.2.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับขอ6.2.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นงชุมชนท้องถิ่น  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา//สถานที่สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานงคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ด7.4 ดำเนินการโครงการำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ี8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นน    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  ระบบข้อมูลสารเทศของระบบข้อมูลสารเทศของสถานสถานศึกษาศึกษาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน  
9.2 การ9.2 การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนำข้อบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงานมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโคร10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการงการ  
  10.1 รายงานผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ10.1 รายงานผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
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โครโครงการที่  3งการที่  355  
โครงการโครงการ  ระดมทระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมมือ  
  งานความร่วมมืองานความร่วมมือ  
  

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

  

3. ความสอดคล้3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศอง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่  4 ด้ด้านที่  4 ด้านการมีส่วนร่วมานการมีส่วนร่วม  
  ข้อที่ 4.1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนข้อที่ 4.1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษากษา  ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน   55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ต้ัต้ังแต่ปีการศึกษางแต่ปีการศึกษา  22556622  ซ่ึซ่ึงจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถางจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น      ตามความต้องการ
ของผู้เรียนของผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพแและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลละ  เกิดประสิทธิผล  
  ในกในการนี้ารนี้การระดมทรัพยากรเพ่ือการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้ งด้านบริหารทัพยากร  ด้านแผนงานและความร่วมมือ  ด้านวิชาการ  และด้านพังด้านบริหารทัพยากร  ด้านแผนงานและความร่วมมือ  ด้านวิชาการ  และด้านพั ฒนาฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนกกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีปรารสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผละสิทธิผล      ระดมระดม
ทรัพยากรเพ่ืทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  เช่น เครื่องมือเครื่องจักร สื่อการเรียนการสอน และวิทยากอการจัดการเรียนการสอน  เช่น เครื่องมือเครื่องจักร สื่อการเรียนการสอน และวิทยาก รผู้เชี่ยวชาญรผู้เชี่ยวชาญ
ทำทำให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษากำหนดในเรื่องของษากำหนดในเรื่องของมาตรฐานการมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  ขึ้น    
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพ่ือ5.1 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติ  
  5.2 เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดก5.2 เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนารเรียนการสอน  
  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.6.1.1 1.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน    

66.2 เชิงคุณภาพ.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  สถสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปี(ปีงบประมาณ  256งบประมาณ  25644))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิ7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงก7.4 ดำเนินการโครงการาร  
  7.5 สรุปผลการดำเนิน7.5 สรุปผลการดำเนินการการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรแ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการละแห่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ไบาท  ได้แก่ด้แก่  --  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

99..11  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561วศึกษา พ.ศ. 2561  
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  10.110.1  รายงานผลการระดมทรัพยากรายงานผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนน  
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โครงการที่  36โครงการที่  36  
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นชีพระยะสั้น 

  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    
  1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนั1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ นท์   
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ  □□  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณ  

□□  โครโครงการตามภาระงานประจำ (ใช้งบประมาณของวิทยาลัย จำนวน 40งการตามภาระงานประจำ (ใช้งบประมาณของวิทยาลัย จำนวน 40 ,,000 บาท)000 บาท)  

      □□  โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ   
  

33..  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์    
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักก2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนารจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  การการ

จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาขอเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 งเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21   

3.13.1 .1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรีย นรู้นรู้ที่มีที่มี
ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   

3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพั3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุ ดมศึดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ กษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด 
และสนใจ แลและสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบะสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบ รมแก่กลุ่มผู้รมแก่กลุ่มผู้
สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอสูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือ
สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต  

3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  22579 579   
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในด้านการอาชีวศึกษา ในด้านการอาชีวศึกษา 

ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่   แลและทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีะทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการมาย และการสร้างความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้จัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้ วัด คือ (1) จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒวัด คือ (1) จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาแนาและละ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จำนวนผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จำนวนผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (หรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จำนวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระ3) จำนวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระ ดับดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    111144  

  

  

3.3.1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒ3.3.1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญจิตใจ สติปัญญา คา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างวามรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข มีความสุข   

3.3.2 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้3.3.2 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึร่วมในการจัดการศึ กษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่กษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่ ออง โดยให้มีการกำหนดง โดยให้มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษา
ต้องยึดผู้เรียนสำคัญท่ีต้องยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด สุด   

3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย 3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรีเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความยนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ ความรู้อื่น ๆ   

  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้ายบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึ7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560   

3.4.1 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา กำหนด3.4.1 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา กำหนด ให้ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน ให้ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของกสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของก ารจัดารจัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระ ดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการจัดดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

3.4.3.4.2 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น2 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ กำหนดให้สถานศึกษามีผู้เรียนเป็นสำคัญ กำหนดให้สถานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลัการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรกสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน งงาน 
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการและของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น สั้น   

3.5 ความสอดคล้อง3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ในการจัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ในการจัด
กการศึกษาและประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาารศึกษาและประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2วิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2   การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษการจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษ า า 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรืตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและควาของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประมต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่กอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง   
  33..6 ความสอดคล้องกับระเบียบสำนักงานค6 ความสอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลกประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ารเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ::  22  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการยุ่นในการ
กำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา กำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษา โดยการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญห าและความต้องการของาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม และกำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาบุคคลแต่ละกลุ่ม และกำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนา หลักสูตรระยะสั้นที่กำหนดแนบหลักสูตรระยะสั้นที่กำหนดแนบ
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ท้ายระเบียบ โดยการมีท้ายระเบียบ โดยการมี ส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่ส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่ วนวน
เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
เสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกฝีมือแรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประก าศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการปฏิบัติการ  

3.7 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25613.7 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
  3.7.1 มาตรฐานที่ 3 ก3.7.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ารสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 33..11  ด้านความร่วมมืด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการอในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ เรียนรู้ ::  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุสถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลคคล  ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ทั้งในประเทศทั้งในประเทศ  และต่างประเทศในการและต่างประเทศในการ
จัดกาจัดการศึกษารศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา   กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้   การบริการทางวิชาการและวิชาชีพการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ   โโดยใช้ดยใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเทคโนโลยีที่ เหมาะสม   เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนและเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   และ และ 33..22  ด้านนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย นสร้างสรรค์ งานวิจัย ::  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมทานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์   งานงาน
สร้างสรรค์สร้างสรรค์   งานวิจัยงานวิจัย  โดยผู้บริหารโดยผู้บริหาร  ครูครู   บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

  44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15พระยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 0 

ชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลา ย เนื่องจากจำนวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบย เนื่องจากจำนวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบ
กับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอกับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจำกัด และพัฒนาโดยครูผู้สดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจำกัด และพัฒนาโดยครูผู้ส อน โดยยังอน โดยยัง
ไม่ได้สำรวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน ไม่ได้สำรวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ และสถานประกอบการ   

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พร ะยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดะยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่การศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่ นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดนในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัด และและ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่ อละกลุ่ม โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้อละกลุ่ม โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ความรู้   ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการปฏิบัติความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่งานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่
ต้องการของอาชีพ การจัดการศึกษาแบบต้องการของอาชีพ การจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึง
การการศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลายศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลาย  
  เพ่ือให้ได้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา แลข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา แล ะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจความและสถานประกอบการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจความ
ต้องการการฝึต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการรวมทั้งสถานประกอบการ
ภาครัฐ และภาคเอกชน และปรับปรุงพัฒนาหลักภาครัฐ และภาคเอกชน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัย ให้ได้หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัย ให้ได้หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการองการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
55..11  เเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย และตรงกัพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย และตรงกั บความต้องการของบความต้องการของ

ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาวิจัยและพัฒนา  
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55..22  เพ่ือนำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการเพ่ือนำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอนในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาา  
  

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

6.1.1 หลักสูตรวิชา6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นชีพระยะสั้น  115500  ชั่วโมง จำนวน 2 รายวิชาชั่วโมง จำนวน 2 รายวิชา  
6.1.2 หลักสูตรฝึกอบ6.1.2 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 18รมวิชาชีพ 18--60 ชั่วโมง จำนวน 30 รายวิชา60 ชั่วโมง จำนวน 30 รายวิชา  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
  66..22..11  หลักสูตรระสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ที่ผ่านการพัฒนาโดยใช้กระหลักสูตรระสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ที่ผ่านการพัฒนาโดยใช้กระ บวนการวิจัย บวนการวิจัย 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ   
  

77..  กิกิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่จกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  77..11  ขออนุมัขออนุมัติโครงการติโครงการ  
  7.2 7.2 ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียน และสถานประกอบการ  
  7.3 ร่างหลักสูตร 7.3 ร่างหลักสูตร   
  7.4 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร7.4 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร  
  7.5 ทดลอ7.5 ทดลองใช้หลักสูตรงใช้หลักสูตร  
  7.6 ปรับปรุงหลักสูตร7.6 ปรับปรุงหลักสูตร  
  7.7 หลักสูตรฐานสมรรถนะ7.7 หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
  

สถานที่ดำสถานที่ดำเนินการเนินการ  : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา: แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้ามฟ้า  
  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มางบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา    
8.1 งบประมาณการจัดส่งเอกสาร 8.1 งบประมาณการจัดส่งเอกสาร การจัดทำเอกสาร และเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการพัการจัดทำเอกสาร และเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการพัฒนา และวิพากษ์ฒนา และวิพากษ์

หลักสูตร จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 40หลักสูตร จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน 40 ,,000 บา000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)ท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
  

99..  ผลที่คาดว่าได้รับ ผลที่คาดว่าได้รับ   
99..11  ประชาชน และสประชาชน และสถานประกอบการมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ถานประกอบการมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ   
99..22  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะท้ังภายใน นะท้ังภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา  และภายนอกสถานศึกษา    
99..33  ข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นจากประชาชน ชุมชน และสถานตรวิชาชีพระยะสั้นจากประชาชน ชุมชน และสถาน

ประกอบการประกอบการ  
  

1100..  กาการติดตาม และการประเมินผล โครงการ รติดตาม และการประเมินผล โครงการ   
1100..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ อนที่ระบุ   
1100..22  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   
1100..33  รายงานผลโครงการ และรายงานผลโครงการ และงานวิจัย ต่อสถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลให้สถานศึกษาอ่ืนงานวิจัย ต่อสถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลให้สถานศึกษาอ่ืน  
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โคโครงการที่  37รงการที่  37  
  

โครงการโครงการ      เครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพื่อการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียน  
  

11.   .   ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//หน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบ//หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  
  1.1 1.1 ผู้รับผิผู้รับผิดชอบโคดชอบโครงการ รงการ นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    
  

2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ   □□  โครงการตโครงการตาม พ.ร.บ.าม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณ  

      □□  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบปโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)ระมาณ สอศ.)  

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

ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  (3) ส่งเสริ(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษามการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา  
33.2 ความสอดคล้องกับนโยบายส.2 ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

33 .2 ..2 .11   มิ ติ ที่  2  ก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพ  มิ ติ ที่  2  ก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพ  ““ป รับ การ เรี ยน เป ลี่ ย น การสอน  ป ฏิ รูป การสอบ ป รับ การ เรี ยน เป ลี่ ย น การสอน  ป ฏิ รูป การสอบ 
ให้ทันยุคให้ทันยุคสมัยอย่สมัยอย่างมีคุณภาพ างมีคุณภาพ ด้านผู้เรียนด้านผู้เรียน  (2.1) เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อ(2.1) เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (2.2) มเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (2.2) 
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   (2.5) พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (2.5) พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง   มิติที่ 4 มิติที่ 4 
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ““เพ่ิมทักษเพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้ะวิชาชีพ ด้ วยความวยความร่วมมือในและต่างประเทศร่วมมือในและต่างประเทศ ””  ((44..33))  
ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใ นรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูนรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู   พัฒนาพัฒนา  
การเรียนการสอน การเรียนการสอน   
  3.3 ความสอ3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
          3.3.1 3.3.1 มาตรา 8 (1) เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (2) มาตรา 8 (1) เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาการศึกษา  
        3.3.2 มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่3.3.2 มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่ งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของงต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ   
        3.3.3 3.3.3 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัมาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากพย์สินทั้งจาก
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน วิชาชีพ สถาบันรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาศาสนา  สถานปสถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ๆ และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา แระกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ๆ และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา และให้รัฐส่งเสริมและจูงละให้รัฐส่งเสริมและจูง
ใจในการระดมทรัพยากรสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนโดยใช้มาตใจในการระดมทรัพยากรสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนโดยใช้มาตรการลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีรการลดหย่อน หรือยกเว้นภาษี  
  3.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25513.4 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
            33..44..11  มาตรา 10 (3) มาตรา 10 (3) การการมีส่วนมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกำหนดนโยบายร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกำหนดนโยบาย
การผลิตและพัการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่ฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่ น น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียน และระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพ่ือเข้ารับหลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียน และระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพ่ือเข้ารับ
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การศึกษาและการฝึกอบรมวิการศึกษาและการฝึกอบรมวิ ชาชีพอชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการย่างต่อเนื่อง (5) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ (6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอ กชนในการจัดการกชนในการจัดการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรมอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม   
      

44.  .  สภาพปัสภาพปัจจุบันจจุบัน//หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  จากการวิเคราะห์สจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การพัฒนาสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ำทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ำทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มี
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การ พัฒนาวิพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี
ความล่าช้า และมีน้อยความล่าช้า และมีน้อย  การใช้องค์การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย เกิดความเหลื่อมเกิดความเหลื่อม
ล้ล้ำทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ในระดับสูง ทำให้ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายำทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ในระดับสูง ทำให้ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลาย
ด้านยังต่ำกว่าเป้าหมด้านยังต่ำกว่าเป้าหมาย และาย และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคมบนฐานความรู้ และได้และสังคมบนฐานความรู้ และได้กำหนดกำหนด
จุดเน้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ดังนี้ (1) การพัฒจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ดังนี้ (1) การพัฒ นานวัตกรรมและการนำไปใช้เป็นปัจจัยนานวัตกรรมและการนำไปใช้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุก ๆ ด้าน (2) การเตรียมคขับเคลื่อนพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุก ๆ ด้าน (2) การเตรียมความพร้วามพร้อมของประเทศอมของประเทศ
ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดสนุนการวิจัยและพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอด
เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง และการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีขั้นสูง และการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโน โลยีทาโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ งการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่อหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมงกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่ อมต่อและอมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
และบริกาและบริการที่มีรที่มีมูลค่าสูง การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี รวมทั้มูลค่าสูง การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี รวมทั้ งเชื่อมโยงระหว่างภาคการงเชื่อมโยงระหว่างภาคการ
ผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลางและขนาดย่อม 
กับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าถึง  และนำผลงานวิจัและนำผลงานวิจั ยพร้อยพร้อมใช้มาต่อยอดมใช้มาต่อยอด    ใช้ประโยชน์ในเชิงใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ พาณิชย์ การสนับสนุนการดำเนินงานอการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคปรภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน ะชาชน/ชุมชน (3) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ(3) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่ประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนงเน้นการพัฒนาคนในทุกมิในทุกมิติติ  และทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง และทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง   

สำนักงานคณะกรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบาย และได้กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 กษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 ––  2569) 2569) ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา 
รวมทั้งการเพิ่มสมรรถนะรวมทั้งการเพิ่มสมรรถนะของผู้ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่ งกำหนดไว้ในงกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวการเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีว ศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ ศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ โดยมีกลโดยมีกล
ยุทธ์ (1) ส่งเสริมและพัฒนายุทธ์ (1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงานอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน   สร้างสร้างรายได้ ซึ่งมีโครงการรายได้ ซึ่งมีโครงการ
สำคัญ คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับราสำคัญ คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ของชุมชน และโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามควายได้ของชุมชน และโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามควา มม
ต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์  ((22))  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมตลอดส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมตลอด
ชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผู้ชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผู้อยู่นอยู่นอกระบบ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ อกระบบ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการเทียบโอนความรู้โครงการเทียบโอนความรู้
และประสบการและประสบการณ์ในการทำงานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา โครงการอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามณ์ในการทำงานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา โครงการอบรมวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตาม โครโครงการงการ
พระราชดำริ โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พระราชดำริ โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้
พิการ พิการ ผู้สูงผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ (3) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือายุ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ (3) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรืออการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือ
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สร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีโคสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีโครงการสำคัญ คือ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือรงการสำคัญ คือ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือ
เปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงกาเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงกา รอบรมยรอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่กระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน   

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พร ะยา ะยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะรองรับความต้องการของน้นการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะรองรับความต้องการของ
ชุมชน และสถานประกอบการ เป็นการศึกษชุมชน และสถานประกอบการ เป็นการศึกษานอกระานอกระบบ เป็นระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย รองรับบบ เป็นระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย รองรับ
ความต้องการความต้องการของประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการของประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ศึกษา 
เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งแผนการศึกษาแห่งชาติ เชาติ เ พ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และรพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ะดับเทคโนโลยี 
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น   เพ่ือให้สอดคล้องกัเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรหลักสูตร
การฝึกอบรมวิชาชีพที่จะการฝึกอบรมวิชาชีพที่จะ แก้ปัญหา และแก้ปัญหา และตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ตอบสนองนโยบายต่าง ๆ คือ คือ เป็นเป็นหลักสูตรหลักสูตรที่ที่ เเปิดสอนปิดสอน ในระดับในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งซึ่ง เป็นหลักสูตรที่จำกัดเฉพาะเป็นหลักสูตรที่จำกัดเฉพาะ
นักศึกษาในระบบเท่านั้น ไม่สามารถรอนักศึกษาในระบบเท่านั้น ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนอีกจำนวนมากท่ีสนใจงรับความต้องการของประชาชนอีกจำนวนมากท่ีสนใจ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลังกำลังจึงเล็งเห็นความสำคัญในใช้การหลักสูตรการฝึกอจึงเล็งเห็นความสำคัญในใช้การหลักสูตรการฝึกอบรมวิชบรมวิชาชีพแก้ปัญหา สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ การาชีพแก้ปัญหา สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วิจัยและพัฒนานวัวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศโดยรวมตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศโดยรวม   ซึ่งซึ่งการดำเนินการไปสู่การดำเนินการไปสู่
ความสำเร็จตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะความสำเร็จตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องสร้างความร่วมมือกับต้องสร้างความร่วมมือกับภาคภาครัฐ รัฐ เอกชนเอกชน  
บุคคล บุคคล ครอบครัครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ๆ ว ชุมชน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในเข้ามามีส่วนร่วมในการจัการจัดการศึกษาดการศึกษา  โดยเฉพาะโดยเฉพาะ
ในด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการเรียนกในด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนารสอน  

  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55..1 1 เพ่ือเพ่ือสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สถาบันการศึกษา ภระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สถาบันการศึกษา ภ าครัฐ าครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนภาคเอกชน และภาคประชาชน  ชุมชน ร่วมชุมชน ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  กันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน      

 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
6.1.1 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   การพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 10 แห่ง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ

ความเท่าเทียมทางการศึกษา ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
 6.2.2 เครอืข่ายความร่วมมือร่วมกันดูแล ด้านการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการ

เรียนการสอน รวมทั้งการศึกษาดูงาน 

 

77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  เสนอโครงการต่อสถานศึกษาเสนอโครงการต่อสถานศึกษา  
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7.2 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการประสารเครือข่ายความร่วมมื7.2 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการประสารเครือข่ายความร่วมมื ออ  ในกในการสนับสนุนงบประมาณ ารสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนวัสดุ หรือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน  
  7.3 7.3 สรุปผลการดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการ  
หมายเหตุ หมายเหตุ ::  สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรสถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าะยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  8.1 8.1 ขอสนับสนุนขอสนับสนุนงบประมาณงบประมาณ  วัสดุ หรืวัสดุ หรือครุภัอครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนณฑ์การจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเอกชน  หรือองค์กรหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ที่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  
9.2 ผู้เรียนได้รับโอกาสและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะความรู้ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ และด้านอ่ืน ๆ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญ 
  

10. การติดตาม แล10. การติดตาม และประเมิะประเมินผลโครงการนผลโครงการ  
  10.1 10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการจากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1100..22  ความร่วมมือความร่วมมือในการพัฒนาในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  
  10.3 10.3 ความร่วมมือในความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน  
  10.4 10.4 ความร่วมความร่วมมือที่ทำให้เกิดมือที่ทำให้เกิดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  
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โครงการที่  3โครงการที่  388  
  

โครงการโครงการ      จัจัดทำเว็บไซต์ดทำเว็บไซต์  และเครืและเครือข่ายสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอข่ายสังคมออนไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยชื่อบุคคล/หน่วยงงานรับผิดชอบานรับผิดชอบ    
  1.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ โทรศัพท์ 0951.1 นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ โทรศัพท์ 095--76957877695787  
  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ  □□  โครงการตาม พ.ร.บ.โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณงบประมาณ  

□□  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  

      □□  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณขอโครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. และงบประมาณของวิทยาลัยงวิทยาลัยสารพัดช่างสารพัดช่าง            
สี่พระยา ใช้งบประมาณส่วนตัวของนายเลอพงษ์ สุวสี่พระยา ใช้งบประมาณส่วนตัวของนายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ จำนวน 1รรณนันท์ จำนวน 100,,000000  บาท)บาท)  
  

33..  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์    
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง

ชน การจัดการศึกษาเพ่ือคชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทีวามเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่ยมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่ วมของวมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ต ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี วรรษท่ี 
221 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสัง1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คมแห่งการเรียนรู้   

3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  25792579  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ื นที่ และทุนที่ และทุกระดับกระดับ
การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพณภาพ  
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ในการในการ
กำหนกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา กดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา ก ารวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขารวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
สำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูต รจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ ให้ผู้เรีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความยนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ ความรู้อื่น ๆ   
  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารทำให้การแสวงหาความรู้ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ช่องกปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารทำให้การแสวงหาความรู้ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ช่องก ารสื่อสารารสื่อสารความรู้จึงความรู้จึง

เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาให้เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาให้ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ทุกเวลา เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ทุกเวลา 
และสามารถเชื่อมโยงให้และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้ใช้จำนวนมากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผู้ใช้จำนวนมากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

เว็บไซต์เป็นสื่อที่สามารถรวบรวมข้อมูล เชื่เว็บไซต์เป็นสื่อที่สามารถรวบรวมข้อมูล เชื่ อมโยงข้ออมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจากหลายแหล่งมาไว้ที่เดียวกัน มูลที่เกี่ยวข้องกันจากหลายแหล่งมาไว้ที่เดียวกัน 
สามารถเสนอเนื้สามารถเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นประตูเปิดรับการติดต่อสื่อสารจากผู้ใช้/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สอหาเฉพาะเรื่อง เป็นประตูเปิดรับการติดต่อสื่อสารจากผู้ใช้/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส ามารถสร้างเนื้อหาได้ามารถสร้างเนื้อหาได้
หลากหลายครอบคลุมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บไซต์ได้พัฒหลากหลายครอบคลุมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บไซต์ได้พัฒ นาให้นาให้
สามาสามารถเชื่อมโยงกับช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรถเชื่อมโยงกับช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    112222  

  

  

ดังนั้นเพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรดังนั้นเพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรร ม ข่าวสาร และม ข่าวสาร และ
สารสนเทศของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมบริหารทางวิชาการ กิจกสารสนเทศของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมบริหารทางวิชาการ กิจก รรมรรม
ศูนย์บ่ศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชน กิจกรรมมเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชน กิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
กิจกรรมเครือข่ายครูอาจารย์และศิษย์เก่ากิจกรรมเครือข่ายครูอาจารย์และศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และกิจกรรมชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และกิจกรรมชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป็นต้น ที่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คล่องเป็นต้น ที่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คล่อง ตัว และสาตัว และสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้ทันที และสามารถมารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้ทันที และสามารถ
เชื่อมโยง (เชื่อมโยง (LLiinnkk))  กับระกับระบบ บบ ee--lleeaarrnniinngg  ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเว็บไซต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พรของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเว็บไซต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ะยา 
เป็นการเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
55..11  เพ่ือสร้างเว็บไซต์แผนกวิเพ่ือสร้างเว็บไซต์แผนกวิชาช่างไฟชาช่างไฟฟ้ากำลังฟ้ากำลัง  
55..22  เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น FFaacceebbooookk  แและละ  YYoouuttuubbee  ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของประชาสัมพันธ์สารสนเทศของ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
55..33  เพ่ือเป็นช่องทาเพ่ือเป็นช่องทางการเรียนรู้แบบ งการเรียนรู้แบบ ee--lleeaarrnniinngg  ให้กับผู้เรียน ให้กับผู้เรียน   
55..44  เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น (1) โครงกาเพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มรศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวม

ช่าง (2) ช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (3) โโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    
55..55  เพ่ือเป็นช่องทางกิจกรรมเครือข่ายครูอาจารย์และศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และชมรมสืบเพ่ือเป็นช่องทางกิจกรรมเครือข่ายครูอาจารย์และศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และชมรมสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมไทยสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ จ   
66..11  เชิเชิงปริมาณ งปริมาณ   

  66..11..11  เว็บไซต์แผนกเว็บไซต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 เว็บไซต์ วิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 เว็บไซต์   
  66..11..22  PPaaggee  ใน ใน ffaacceebbooookk  จำนวน 1 จำนวน 1 PPaaggee    
  66..11..33  PPaaggee  ของเว็บไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์ของเว็บไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์

บ่มเพาะวิชาชีพ บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์รวมช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ( 3) โครงกา3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์   

  66..11..44  PPaaggee  ของเว็บของเว็บไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

  66..22..11  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และสารสนเทศของแผนกเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และสารสนเทศของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างไฟฟ้า   
  66..22..22  เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เช่น FFaacceebbooookk  และและ  YYoouuttuubbee  ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของแผนกประชาสัมพันธ์สารสนเทศของแผนก

วิชาช่างไฟฟ้ากำวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ลัง    
  66..22..33  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์

รวมช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (3) โครวมช่าง (2) โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   
  66..22..44  เเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
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77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ.2564พ.ศ.2564  พ.ศ.2564พ.ศ.2564  
ก.ยก.ย  ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เมยเมย  พ.คพ.ค  มิ.ยมิ.ย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  

PP  

1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ                          

2. แต่ง2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                          

3. ประชุมคณะกรรมการดำเ3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนินงาน                          

DD  

4. ออกแบบเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์4. ออกแบบเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์                          

5. ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคม5. ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ออนไลน์  

                        

6. ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข6. ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข                          

CC  
7. ติดตาม7. ติดตาม  ตรวจสอบ ตามขั้นตอนตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          

8. ประเมินผลการดำเนินงาน8. ประเมินผลการดำเนินงาน                          

AA  
9. สรุปผลการดำเนินงาน9. สรุปผลการดำเนินงาน                          

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

สถานที่ดำเนินการสถานที่ดำเนินการ  : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า: แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
  

88..  งบงบประมาณ/ทรัประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาพยากร และแหล่งที่มา    
การดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการ ใช้งบประมาณส่วนตัวของใช้งบประมาณส่วนตัวของนายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

1100,,000000  บาท/ปี (ค่าโดเมนเนม และค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์)บาท/ปี (ค่าโดเมนเนม และค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์)  
  

99..  ผลที่คาดว่าได้รับ ผลที่คาดว่าได้รับ   
99..11  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และสารสนเและสารสนเทศ ทศ   
99..22  เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (แฟนเพจ) ทั้งจากบุคคล ชุมชเกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (แฟนเพจ) ทั้งจากบุคคล ชุมชน และสถานประกอบการ น และสถานประกอบการ   
99..33  กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง (2) โครงการศูนย์กิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เช่น (1) โครงการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ศูนย์รวมช่าง (2) โครงการศูนย์

เรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการปเรียนรู้ชุมชน (3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการป ระชาสัมพัระชาสัมพันธ์ผ่านเนธ์ผ่านเว็บไซต์ และว็บไซต์ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  เครือข่ายสังคมออนไลน์    
  

1100..  การติดตาม แลการติดตาม และการประเมินผล โครงการ ะการประเมินผล โครงการ   
1100..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ   
1100..22  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   
1100..33  รายงานผลโครงการ (รูรายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่ปเล่ม) ต่อสถานศึกอสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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ปฏิทินกาปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงานรปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน  ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงินายเงิน  

ปีงบประมาณประจำปีปีงบประมาณประจำปี  พ.ศ. พ.ศ. 22556644  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    จังหวัดจังหวัด  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  
      หน่วยหน่วย::บาทบาท  

ที่  
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

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 1155,,772222,,222200..4488              1155,,772222,,222200..4488  

1 งานตามภาระงานประจำ 
 

1155,,220000,,223300..4488              1155,,220000,,223300..4488  

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 665,490.00             665,490.00 

2.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

นายบุญชว่ย บัวคลี ่
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

100,000.00                        100,000.00 

2.2 โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและโครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ  

นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม 
หัวหน้างานบุคลากร 

50,000.00                        50,000.00 

2.3 โครงการบริหารจัดการสถานโครงการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษา
แบบมีส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วม  

นางสาวยอแสง โกวิททว ี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

20,000.00                        20,000.00 

2.4 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา  

นางสาวยอแสง โกวิททว ี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

30,000.00                        30,000.00 

2.5 โครงการขอสนับสนุนเครื่โครงการขอสนับสนุนเครื่องมือช่างไม้องมือช่างไม้
เพื่อฝึกทักเพื่อฝึกทักษะชา่งไม้ษะชา่งไม้  

นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง 
แผนกวิชาหัตถกรรม 

32,030.00                        32,030.00 

2.6 โครงการปรับปรุงห้อโครงการปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรงเรียนหลักสูตร
วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

70,000.00                        70,000.00 
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ที่  
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

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 

2.7 โครงการส่งเสโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านทัริมผู้เรียนด้านทักษะกษะ
วิชาชีพวิชาชีพ  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

50,000.00                        50,000.00 

2.8 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  นางสาวเพ็ญพร  เสรีกุล -                        - 

2.9 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลัโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรกสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบระบบ  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

-                        - 

2.10 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชา
เเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ  

-                        - 

2.11 โครโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เเรียนการสอนและส่งรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เสริมการเรียนรู้  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

-                        - 

2.12 โครงกาโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการรส่งเสริมการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หวัหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

-                        - 

2.13 โครงการส่งเโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสริมการจัดการเรียนการ
สอนสอน  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ  

-                        - 

2.14 โครงการจัดระบบการนิเทศการเรียนโครงการจัดระบบการนิเทศการเรียน
การสอนการสอน  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

-                        - 

2.15 โครงการพัฒนาแหล่งเโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์รียนรู้และศูนย์
วิวิทยบริการทยบริการ  

นายสมบัติ  พันเลิศจำนรรจ์ 
หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

55,000.00                        55,000.00 

2.16 โครงการส่งเโครงการส่งเสริมการจัดการสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

นายบุญชว่ย  บวัคลี่ 
หัวหน้างานอาวีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี 

-                        - 

2.17 โครงการจัดอบรมแโครงการจัดอบรมและทดสอบละทดสอบ
มาตรฐานฝีมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  

นายอกุฤษฏ ์ วัชระพิริยะกุล 
แผนกช่างเครื่องทำความเย็น 

 

100,000.00                        100,000.00 

2.18 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดครูโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดครู
พิเศษ ครู๓มิปัญญาท้องถิ่พิเศษ ครู๓มิปัญญาท้องถิ่นครูนครู
เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานในสถาน

นางสาวบุญนาค  ภทัรพงศ์มณ ี
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

14,400.00                        14,400.00 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    112266  

  

  

ที่  
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

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 

ประกอบการแผนกวิชาผ้ประกอบการแผนกวิชาผ้าและเครื่องาและเครื่อง
แต่งกแต่งกายาย  

2.19 โครงการระบบการสอน โครงการระบบการสอน EE--TTrraaiinniinngg  
แผนกวิชาไฟฟ้าแผนกวิชาไฟฟ้า  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

-                        - 

2.20 โครงการทำเนียบผู้โครงการทำเนียบผู้ เช่ียวชาญทำเนียบเช่ียวชาญทำเนียบ
สถานประกอบการเพือ่พัฒนาการสถานประกอบการเพือ่พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

-                        - 

2.21 โครงการเครือข่ายวิชาชพี โครงการเครือข่ายวิชาชพี PPLLCC  เพื่อเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

-                        - 

2.22 โครงการพัฒนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
แผนกวิชาอาหารฯ 

40,000.00                        40,000.00 

2.23 โครงการหลักสูตรระยะสั้นและโครงการหลักสูตรระยะสั้นและ
หลัหลักสูตรวิชกสูตรวิชาาชีพรายวิชานิวเมติกส์ชีพรายวิชานิวเมติกส์
และไฮโดรลิกและไฮโดรลิกส์ส์  

นายกฤษดา  โฉมศร ี
แผนกวิชาชา่งยนต ์

-             - 

2.24 โครงการศูโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ นย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 
CCaarreeeerr  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  ประจำปี ประจำปี 
25625644  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

-             - 

2.25 โครงการโครงการดูแลและดูแลและแนะแนวแนะแนวผู้เรียนผู้เรียน  นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

20,000.00                        20,000.00 

2.26 โครโครงกางการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์รส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์
อันพึงประสงค์อันพึงประสงค์  

นางสาวเพ็ญพร  เสรีกุล 
หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

47,002.40                        47,002.40 

2.27 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน  นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

-                        - 

2.28 โครงการบริการชุโครงการบริการชุมชมชนและจิตอาสานและจิตอาสา  นายอกุฤษฎ ์ วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

50,000.00                        50,000.00 

2.29 โครงการอบรมวิชาชีพเบเกโครงการอบรมวิชาชีพเบเกอรี่แก่อรี่แก่
ประชาชนประชาชน  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
แผนกวิชาอาหารฯ 

25,000.00                        25,000.00 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    112277  

  

  

ที่  
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

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 

2.30 โครงการประชุมโครงการประชุมหารือวางแผนหารือวางแผน
ขับเคลื่อนนขับเคลื่อนนโยบโยบายพัฒนาวิทยาลัยฯ ายพัฒนาวิทยาลัยฯ 
EExxcceelllleenntt  

นางสัญญา  แย้มยิ้มนางสัญญา  แย้มยิ้ม  
ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  

3,450.00                        3,450.00 

2.31 โครงการส่งเสริโครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีมการประกอบอาชพี
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกจิอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกจิ
กาแฟกาแฟ  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
แผนกวิชาอาหารฯ  

59,900.00                        59,900.00 

2.32 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานทำในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานทำ
หรือประกอบอาชพีอิสระหรือประกอบอาชพีอิสระ  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 

  

-                        - 

2.33 โครงการส่งเสริโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรม มผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือหรือ
งานวิจัยงานวิจัย  

นายรังสรรนายรังสรรค์ ค์   แจ่มกระจ่างแจ่มกระจ่าง  
หัวหน้างงานวิจัยฯหัวหน้างงานวิจัยฯ  

-                        - 

2.34 โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลโครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศสารสนเทศ  

นายสมบัติ   พันเลินายสมบัติ   พันเลิศจำนรรจ์ศจำนรรจ์  
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ  

-                        - 

2.35 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน  

นางสาวทิพวรรณ  ทนุนางสาวทิพวรรณ  ทนุ  
หัวหัวหน้หน้างานความร่วมมอืางานความร่วมมอื  

-                        - 

2.36 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น   

นายเลอพงษ์  สุวรรนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ณนันท์  
แผนกวิชาไฟฟ้าแผนกวิชาไฟฟ้า  

10,000.00                        10,000.00 

2.37 โครงการเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อโครงการเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อ
พัฒนาผู้เพัฒนาผู้เรียนรียน  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า  

-             - 

2.38 โครงการจัดทำเว็บไซต์และเครือข่ายโครงการจัดทำเว็บไซต์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์แผนกวิชาไฟฟ้าสังคมออนไลน์แผนกวิชาไฟฟ้า  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
แผนกวิชาไฟฟ้า  

-             - 

2.39 โครงโครงการทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรมการทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แขนกลเพื่อและสิ่งประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แขนกลเพื่อ
คนพิการ”คนพิการ”  

นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง  4,140.00             4,140.00 

2.40 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพกาโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตัรตัดด
ผมชาย หลกัสูตรวิชาชพีระยะสั้ผมชาย หลกัสูตรวิชาชพีระยะสั้น ปีน ปี

นางสาวจรินทร์  เล้ียงสุข 
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 

3,500.00             3,500.00 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    112288  

  

  

ที่  
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 

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 

การศึกษา 2564การศึกษา 2564  

2.41 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพชา่งโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพชา่ง
จักรยานยนต์ หลกัสูตรปวช. ปีจักรยานยนต์ หลกัสูตรปวช. ปี
การศึกษา 2564การศึกษา 2564  

นายบุญชว่ย  บวัคลี่ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์

15,000.00             15,000.00 

2.42 โครงการน้ำดื่ม ตรา วช.สี่พระยา โครงการน้ำดื่ม ตรา วช.สี่พระยา 
ประจำปีงบประมาณ 2564ประจำปีงบประมาณ 2564  

นางสาวรภทัภร  ภาชนะภคณฐั 
หัวหน้าแผนกวชิาบัญช ี

30,495.00             30,495.00 

3 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ -             - 

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) -             - 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2564     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา||    112299  

  

  

  

  

ภาคผนวกภาคผนวก  
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ปรัชญาของวิทยาลัยปรัชญาของวิทยาลัย  

“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”  

 

  

เอกลักษณ์วิทยาลัยเอกลักษณ์วิทยาลัย  
“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”  

  

  

  

อัตลักษณ์วิทยาลัยอัตลักษณ์วิทยาลัย  

“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”  
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