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คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        
เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสำคัญ            
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ในการดำเนินการจัดทำได้ผ่านกระบวนการ    
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของ ผู้บริหารของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพอันสูงสุด    
จากการใช้งบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2565 จะเป็นแนวทางในการนำนโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ท้ายนี ้ ขอขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกท่าน ที ่ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา 

 

 

 

 



สารบัญ 
         

 
เรื่อง/รายการ หน้า 

 ส่วนที่ 1  บทนำ 
       

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561 – 2580) 
  

1 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)   2 
 1.3  แผนการศึกษาแห่งชาต ิ20 ปี (2560 – 2579)   3 
 1.4  แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)   4 
 1.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   4 
 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี

งบประมาณ 2566 
8 

        

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐาน 
      

 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลกัษณ์ เอกลักษณ์ 
     

13 
 ยุทธศาสตรว์ิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา      13 
 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา      14 
 ตัวชี้วดัความสำเรจ็ของยุทธศาสตร ์      16 
 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน่ 

    
19 

 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
    

22 
 แผนภูมิโครงสร้างการบรหิาร 

     
23 

 ข้อมูลบุคลากร 
      

24 
 ข้อมูล/เป้าหมายจำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

     
27 

      

 ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
    

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป) 
   

31 
 สรุปงบหน้ารายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

   
33 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร     
 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (1)    46 
 โครงการส่งเสริมครูผูส้อนและบุคลากรทางการศกึษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี (2)    48 
 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพดัช่างสีพ่ระยา (3)    50 
 โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี (4)    52 
 โครงการซ่อมบำรุงรกัษาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ และการทำประกันภัยรถยนต์

ของวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา ประจำปี 2565 (5) 
54 

 โครงการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 2565 (6)    56 



 สารบัญ  (ต่อ) 
     หน้า 
 โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของอาคารสถานที่ สาขาเอี่ยมละออ  (7) 58 
 ฝ่ายวิชาการ     
 โครงการส่งเสริมผู้เรียนดา้นทักษะวิชาชีพ (8)    61 
 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชพี (9)    63 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ (10)    65 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ (11)    67 
 โครงการส่งเสริมการจดัทำแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (12)    69 
 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน (13)    71 
 โครงการจดัระบบการนิเทศการเรียนการสอน (14)    73 
 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ แผนกวชิาผ้าและเครื่องแต่งกาย  (15) 
75 

 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวชิาช่างยนต์และตัดผมชาย (16)    78 
 โครงการตดัเย็บชุดผ้าไหมให้แก่ท่านทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (17)    80 
 โครงการจดัอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ (18)    82 
 โครงการพัฒนาอตัลักษณ์ผู้เข้าฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ (19)    84 
 โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณ สว่นซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง      

จ.นครราชสีมา (20) 
87 

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา     
 โครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียน (21)    90 
 โครงการบริการวชิาชพีและส่งเสริมความรูใ้ห้กับชุมชน (22)    92 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) (23)    94 
 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (24)    97 
 โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรกัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ตลอดจน

ประเพณีวัฒนธรรมไทย (25) 
   100 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (26)    102 
 โครงการบริหารความเสีย่ง 5 ดา้น  (27)    104 
 โครงการป้องกันการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19   (28)     
 โครงการกิจกรรมงานวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี 

กรุงรตันโกสินทร ์ประจำปี 2565  (29) 
    

      
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ  (ต่อ) 
     หน้า 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการมีงานทำหรือการประกอบอาชพี

อิสระ  (30) 
107 

 โครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรือการวิจัย (31) 109 
 โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  (32) 111 
 โครงการระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน (33) 113 
 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2567  (34) 115 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสาขาเอี่ยมละออ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน  (35) 
117 

 โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนหลกัสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงาน
อาคารสูง  (36) 

119 

 โครงการสี่พระยา ศูนย์พฒันาผู้ประกอบการอาชพีวิถีใหม่ สู่วิสาหกิจชุมชน ปี 2565  (37)  
   

 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กจิกรรมและแผนการใช้
จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565  

123 

 
ภาคผนวก  

       
 

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
บทนำบทนำ  

  
  

  

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

          วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์   

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจพอเพียง”   

  ยุทธศาสตร์ 6 ข้อยุทธศาสตร์ 6 ข้อ  
  1. ด้านความมั่นคง1. ด้านความมั่นคง    
  1.1.11  การรักษาความสงบภายในประเทศการรักษาความสงบภายในประเทศ  
  1.1.22  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
  11..33  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   ของชาติการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   ของชาติ  
  11..44  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ  
      มิมิใใช่ช่ภาครัฐภาครัฐ  
  1.1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

  22..  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
22..11..  การเกษตรสร้างมูลค่าการเกษตรสร้างมูลค่า  
2.2  2.2  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
2.3  2.3  สร้างสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
2.4  2.4  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง  
2.5  2.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.13.1  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
3.23.2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3.33.3  ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
3.43.4  การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลายการตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
3.53.5  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
3.63.6  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
3.73.7  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   

  44..  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
4.14.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
4.2 4.2 การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอการปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภคงผู้บริโภค  
4.3 4.3 การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)  
4.4 4.4 เรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องกระบวนการยุติธรรม  
4.5 4.5 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
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4.6 4.6 การเสริมสร้างพลังทางสังคมการเสริมสร้างพลังทางสังคม  
4.7 4.7 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาตนเองการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองและจัดการตนเอง  

  55..  ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
55..11  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
5.2 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
5.3 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
5.4 5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต  
          อย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
5.5 5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.6 5.6 ยกระดับกระบวนทัยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  

  66..  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.16.1  การพัฒนาระบบบริการประชาชนการพัฒนาระบบบริการประชาชน  
6.2 6.2 การปรับสมดุลภาครัฐการปรับสมดุลภาครัฐ  
6.3 6.3 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
66..44  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
66..55  การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
66..66  การแก้ไขกฎหมายการแก้ไขกฎหมาย  
66..77  การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม  

  

11..22    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560--2564)2564)  
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่ 12 มีทั ้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ        ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่ 12 มีทั ้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ        
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

11..  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
22..  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
33..  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
44..  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน  
55..  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
66..  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน  

สังคมไทยสังคมไทย  
77..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
88..  ยุทธศาสตร์การพัฒยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
99..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
1100..  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

1.3 1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (20 ปี (พ.ศ.พ.ศ.  25602560--25792579))  
      วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจากแนวคิดการจัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจากแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนด  

      วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ::  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  33  
 

 

  

  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
11..  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
22..  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทกับบทบัญญัติของบัญญัติของ  

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
33..  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก   

        กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
44..  เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง  

เป้าหมายไว้  2 ด้าน คือเป้าหมายไว้  2 ด้าน คือ  
เป้าหมายด้านผู้เรียน (เป้าหมายด้านผู้เรียน (LLeeaarrnneerr  AAssppiirraattiioonnss))  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ในศตวรรษที่   ((33RRss88CCss) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี ) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี   

33RRss  ได้แก่ การอ่านออก (ได้แก่ การอ่านออก (RReeaaddiinngg) การเขียนได้ () การเขียนได้ (WWrriittiinngg) และการคิดเลขเป็น () และการคิดเลขเป็น (AArriitthhmmeettiiccss))  
88CCss  ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (และทักษะในการแก้ปัญหา (CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  aanndd  

PPrroobblleemm  SSoollvviinngg) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม () ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (CCrreeaattiivviittyy  aanndd  IInnnnoovvaattiioonn) ทักษะด้านความ) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (CCrroossss--ccuullttuurraall  UUnnddeerrssttaannddiinngg) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู ้นำ (เป็นทีม และภาวะผู ้นำ (CCoollllaabboorraattiioonn,,iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  MMeeddiiaa  LLiitteerraaccyy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CCoommppuuttiinngg  IICCTT  LLiitteerraaccyy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ () ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (CCaarreeeerr  
aanndd  LLeeaarrnniinngg  SSkkiillllss) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม () และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (CCoommppaassssiioonn)  )    
  

เป้าหมายขอเป้าหมายของการจัดการศึกษางการจัดการศึกษา   ((AAssppiirraattiioonnggss))  55  ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 5533  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้      

11))  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (AAcccceessss)  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ)  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ    เช่น เช่น   
ประชากรกลุ่มอายุ ประชากรกลุ่มอายุ 66  --1155  ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้อง
จัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน จัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน 
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้นและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น                  

22))  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (EEqquuiittyy) )   
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 1155  ปี ปี       
เป็นต้นเป็นต้น      

33))  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (ฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (QQuuaalliittyy)  )    
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( OO--NNeett) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ คะแนนร้อยละ 5500  เพิ่มขึ ้น และคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ เพิ่มขึ ้น และคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
((PPrrooggrraammmmee  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  AAsssseessssmmeenntt  ::  PPIISSAA) ของนักเรียนอายุ ) ของนักเรียนอายุ 1155  ปีข้ึนไปปีข้ึนไป    

44))  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย   
((EEffffiicciieennccyy) มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้) มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้ น มีระบบการน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นต้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นต้น      

55))  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง   
((RReelleevvaannccyy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ อาทิเช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น สัดส่วนผู้เรียน) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ อาทิเช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาสูงขึ้น และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาสูงขึ้น และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน 220000  อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้นอันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น   
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้าเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้า งต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาในงต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาใน
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การดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด การดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่
สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน   

ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายและตัวชี้วัด    แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 
6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  
วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้วิสัยทัศน์  และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้  

1.  1.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    
2.  2.  การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขอการผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของงประเทศประเทศ  
33..    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4.4.    การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทีการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยมทางการศึกษา   
5.  5.  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

1.4  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25601.4  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560--2564)2564)  
      วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ““มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณุธรรม มคีุณภาพชีวติที่ดีมคีวามสุขในสังคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณุธรรม มคีุณภาพชีวติที่ดีมคีวามสุขในสังคม””  
    “ผู้เรียน”  หมายถึง  เดก็ เยาวชน นกัเรียน นักศกึษา และประชาชน ที่ไดร้ับบริการจาก“ผู้เรียน”  หมายถึง  เดก็ เยาวชน นกัเรียน นักศกึษา และประชาชน ที่ไดร้ับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  
    “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดท“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่ง
เป็น 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชพี มีความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวติ“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชพี มีความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวติ  
    “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมสีุข สามารถอยู่ร่วมกันอยา่งเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมสีุข สามารถอยู่ร่วมกันอยา่งเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง  
    “สังค“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกโลก  

  พนัธกจิพนัธกจิ  
11..      ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ//ประเภทสู่สากล ประเภทสู่สากล   
22..  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถงึ เท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถงึ เท่าเทียม   
33..  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   

  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  
11..  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ยุทธศาสตรพ์ัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล   
22..  ยุทธศาสตร์ผลติ พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษายุทธศาสตร์ผลติ พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา  
33..  ยุทธศาสตร์ผลติและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวจิัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการยุทธศาสตร์ผลติและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวจิัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการ  
  พัฒนาประเทศ พัฒนาประเทศ   
44..  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีิตยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีิต  
55..  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
66..  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษายุทธศาสตรพ์ัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา  

1.5  1.5  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560--2579)2579)  
              โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คณุธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คณุธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
ทักษะ ความเทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชวีะสากล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) ได้จัดทำป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชวีะสากล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) ได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์อาชีวศกึษา ระยะ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์อาชีวศกึษา ระยะ 20 ปี โดยมี  
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  6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
11..  การจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
22..  การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสาการผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของมารถในการแข่งขันของ

ประเทศประเทศ  
33..  การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
44..  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษาการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา  
55..  การจดัการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
66..  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

        

  55    พันธกิจพันธกิจ    
11..  การการยกระดับคุยกระดับคุมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ   

  ของสถานประกอบการของสถานประกอบการ  
22..  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย  
33..  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
44..  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์    
55..  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  
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แผนการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.256(พ.ศ.25600  ––  2579)2579)  
  ยุยุทธศาสตร์ที่  1  ทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    

ยุยุทธศาสตร์ที่  2ทธศาสตร์ที่  2    การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม          
ยุยุทธศาสตร์ที่  3  ทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุยุทธศาสตร์ที่  4  ทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามทางการศึกษา  
ยุยุทธศาสตร์ที่  5  ทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุยุทธศาสตร์ที่  6  ทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา  

11..  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    ประกอบด้วยประกอบด้วย  
11..11  ผู ้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดหลักการปกครองผู ้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดหลักการปกครอง ระบอบระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
11..22  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามใรชีวิตรูปแบบใหม่ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามใรชีวิตรูปแบบใหม่  
11..33  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
22..  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศประเทศ  
2.1   2.1   กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศกำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
22..22  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง  
22..33  การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต

และมูลค่าทางเศรษฐกิจปรและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศะเทศ  
33..  การพัฒนาศักยภาพด้านกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้การพัฒนาศักยภาพด้านกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้ององกับความต้องการในกับความต้องการใน

การพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศ  
33..11  กำลังคนด้านอาชีวศึกษามีคุณลักษณธที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และกำลังคนด้านอาชีวศึกษามีคุณลักษณธที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ

สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.00  
33..22  ครูและบุคครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา   
33..33  หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศประเทศ  
33..44  การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื ่อเพิ ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื ่อเพิ ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

44..  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษาการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
44..11  เพิ่มเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ

การศึกษาให้ได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวการศึกษาให้ได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
44..22  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึ กษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผลบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล  
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55..  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
55..11  ผู ้เรียนอาชีวศึกษา ผู ้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับมีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  
55..22  ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
55..33  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  
66..  การเพิ่มประสิทธิภการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

66..11  ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
66..22  นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
66..33  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
66..44  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับกาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษารศึกษา  
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  

ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  
  
  

ปรัชญาปรัชญา                

“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”  

        
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์                       

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

                  
พันธกิจพันธกิจ                      

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

  
เป้าประสงค์เป้าประสงค์  

11..  เพิ่มปเพิ่มปริมาณผู้เรียนริมาณผู้เรียน  

22..  เพิ่มการประชาสัมพันธเพิ่มการประชาสัมพันธ ์์  
33..  ลดคา่ใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภคลดคา่ใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภค  

44..  ยึดหลักยึดหลักPPDDCCAA  ทุกกิจกรรมทุกกิจกรรม  

  
อัตลักษณ์ อัตลักษณ์   

“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”  
  

เอกลักษณ์เอกลักษณ์  
“ส“สถานศึกษาด้านวชิาชพี พัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม”ถานศึกษาด้านวชิาชพี พัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม”  

  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยายุทธศาสตร์วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา  ((SSttrraatteeggiicc))  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 1    จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานพัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน  
        คณะกรรมการการอาชวีศึกษาคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสรมิ ต่อยอด นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ให้สามารถนำส่งเสรมิ ต่อยอด นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ได้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม  
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ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการยุทธศาสตร์ในการดำเนินการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

ยุทธศาสตร์ที่  1ยุทธศาสตร์ที่  1    จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  
กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  

11..  พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
22..  จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
33..  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

  ยุทธศาสตร์ที่  2ยุทธศาสตร์ที่  2    พัฒนา คร ูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรพัฒนา คร ูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ  
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

  กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  

11..  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน  

22..  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจพอเพียง  

กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  

11..  พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสรมิ ต่อยอด นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ส่งเสรมิ ต่อยอด นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  

11..  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยที่นำไปใช้ในส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยที่นำไปใช้ใน  
    การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน   

22..  พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่นำไพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน   

ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  55    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม  

  กลยุทธ์กลยุทธ์  SSttrraatteeggyy  
11..  พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกอบรม  
22..  พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอน EE--lleeaarrnniinngg  ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ  
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11  จดัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจดัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

แนวดำเนินการแนวดำเนินการ  

11..  จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของ  
  เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตของตน พอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตของตน   
22..  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ  
  อาชีพอาชีพ  บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดแทรก  

            ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
33..  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์ คอมพวิเตอร ์ให้เพียงพอตอ่การเรียนการสอน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์ คอมพวิเตอร ์ให้เพียงพอตอ่การเรียนการสอน   
44..  จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ  
  ฝึกอบรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
55..  นิเทนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  

11..  รระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงะดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง    
22..  มีแผนจัดทำโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมีแผนจัดทำโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ  สถานศึกษา และสถานศึกษา และ  
  การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนโดยการมีส่วน  
  ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
33..  จัดทำแผนโครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จัดทำแผนโครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์   
44..  ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
55..  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความายวิชาที่สอดคล้องกับความ  
  ต้องการต้องการของชุมชน สถานประกอบการของชุมชน สถานประกอบการ    
66..  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค   
  วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จริยธรรม ค่านิยม   
  และคุณลักษณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน    
77..  จัดทำจัดทำแผนงานแผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
88..  มีการบริหารงบดำเนินการด้านการฝึมีการบริหารงบดำเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ  
  การสอนการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน  
  ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ  
  ระยะสั้นประจำปีของสถานศึกษาระยะสั้นประจำปีของสถานศึกษา    
99..  ร้อยละของผู้ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 22..0000    
  ขึ้นไปขึ้นไป  
1100..  ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจำนวนผู้ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจำนวนผู้  
    ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จำแนกตามรายวิชาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จำแนกตามรายวิชา    
1111..  ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจาก   
    การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน  พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน    
                                          คณะกรรมกคณะกรรมการการอาชีวศึกษาารการอาชีวศึกษา  
แนวดำเนินการแนวดำเนินการ  

11..  จัดอบรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนให้ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้บุคลากรในและการบริหารจัดการให้บุคลากรใน  
  สถานศึกษาสถานศึกษา  
22..  จัดส่งครู ทุกแผนกวิชา เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะตามรายวิชาที่สอนจัดส่งครู ทุกแผนกวิชา เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะตามรายวิชาที่สอน  
33..  จัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรสร้างเสริมประสบการณ์จัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรสร้างเสริมประสบการณ์  
44..  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี  
55..  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา    

ตัวชี้วัตัวชี้วัดด  

11..  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ ระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ ระบบ  
  กลไกในการประกันคุณภาพภายในกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   
22..  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ  
  หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่ายวิชาที่รับผิดชอบรับผิดชอบ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวดำเนินการแนวดำเนินการ  

11..  บริหารสถานศึกษาโดยยดึวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลัก บริหารสถานศึกษาโดยยดึวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลัก   
22..  จัดการเรียนสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจจัดการเรียนสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ  
  หลักปรัชญาและนำไปปฏิบัติหลักปรัชญาและนำไปปฏิบัติ  
33..  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในวิทยาลัยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  

11..  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย    
22..  ระดับคุณภาพในการพัฒระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลกัษณ์นาสถานศึกษาตามอัตลกัษณ์    
33..  ระดับคุณภาพในการบรหิารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพในการบรหิารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา    
44..  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย   
  เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม   
  ค่านิยม แลค่านิยม และคุณลักษณะะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน    
55..  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้นระดับคุณภาพในการฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสรมิ ต่อยอด นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ส่งเสรมิ ต่อยอด นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

แนวดำเนินการแนวดำเนินการ  

11..  ดำเนินการให้ครูผู้สอนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการที่นำไปใช้ในการดำเนินการให้ครูผู้สอนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการที่นำไปใช้ในการ   
  พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน   
22..  สนับสนุนการส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์สนับสนุนการส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ เข้าประกวดในโอกาสต่าง ๆ   เข้าประกวดในโอกาสต่าง ๆ    
33..  เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ในสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ในสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
  และประชาชนทั่วไปทราบและประชาชนทั่วไปทราบ  
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  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  

11..  ระดับคุณภาพระดับคุณภาพในการบริหารในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม  

แนวดำเนินการแนวดำเนินการ  

11..  พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอนพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน  
22..  พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอน EE  ––  lleeaarrnniinngg  ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ  
33..  พัฒนาระบบการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพพัฒนาระบบการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ  

ตัตัวชี้วัดวชี้วัด  

11..  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการฐานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการฐานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   
22..  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา    
33..  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ชองสถานศึกษาและการใช้ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ชองสถานศึกษาและการใช้  

อาคารอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ การประกันคุณภาพสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ การประกันคุณภาพ
ภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ การประกันคุณภาพภายนอกมาตรฐานการอาชีวศึกษาภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ การประกันคุณภาพภายนอกมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่นจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น  
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษาจุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา  

11..  จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกระดับจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ    
22..  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน   

คณะกรรมการการอาชวีศึกษาคณะกรรมการการอาชวีศึกษา              
33..  ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้   

จริง และเป็นที่ยอมรับจากชุมชนจริง และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน              
44..  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  

บริหารและการจัดการเรยีนการสอนบริหารและการจัดการเรยีนการสอน              
55..  ส่งเสริมคุณธรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษารมจริยธรรมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

            
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)  

11..  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2547)ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2547)            
22..  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 --  2558) 2558) ด้านการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ ดี  (8ด้านการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ ดี  (800.1.100))  
33..  ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 ระดับคุณภาพ ดีมาก ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 ระดับคุณภาพ ดีมาก     
44..  รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภท 3 "เป้จากแผ่นไวนิล" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาครองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภท 3 "เป้จากแผ่นไวนิล" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค  

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2า 2557557          
55..  รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 1 "ปลั๊กไฟไร้ฟิวส์" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 1 "ปลั๊กไฟไร้ฟิวส์" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออก  

และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557              
66..  รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 5 "อุปกรณ์กระจายกลิ่นเทียนหอมพลังงานไฟฟ้าแบบรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 5 "อุปกรณ์กระจายกลิ่นเทียนหอมพลังงานไฟฟ้าแบบ  

ป้อนกลับ" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดัป้อนกลับ" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557บภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557    
77..  รางวัลเหรียญทองแดง ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรางวัลเหรียญทองแดง ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  
88..  เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชยเครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญระดับเหรียญ  

ทองแดงทองแดง  ประเภทที่ 6 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย  
99..      เครื่องเพิ่มความชื้นอากาศเครื่องเพิ่มความชื้นอากาศอัตโนมัติ อัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์..  

ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย    จากจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1155  มกราคม 2558มกราคม 2558  
1100..  เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันเครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชยควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชย  ระดัระดับบเหรียญเหรียญ  

ทองแดงทองแดง  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์   ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย   จากจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
เมื่อวันที่เมื่อวันที่  1155  มกราคม 2558มกราคม 2558  

1111..  พัดลมตั้งโต๊ะอัจฉริยะได้รับรางวัลชมเชยพัดลมตั้งโต๊ะอัจฉริยะได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทองแดงประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองแดงประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์                          
ด้านพลังงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม  จากจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  เมื่อวันที่  1155  มกราคม 2558มกราคม 2558  

1122..  เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้นำผลงานร่วมแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานวันการประกวดเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้นำผลงานร่วมแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานวันการประกวด  
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557   

1133..  การประกวดประเภทวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหาร รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดประเภทวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหาร รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค                 
ภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 เมื่อครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่  6 วันที่  6 --  1100  ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์  ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์  
จังหวัดระยองจังหวัดระยอง  

1144..  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเด่น   
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“เรื่อง เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” จาก สำนกังานคณะกรรมก“เรื่อง เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” จาก สำนกังานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) ารวจิัยแห่งชาติ (วช.)   
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี เมื่อวันที ่25  มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี เมื่อวันที ่25  มิถุนายน 2558  

1155..  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเยี่ยม รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเยี่ยม   
“เรื่อง การพัฒนาคอมพวิเตอร์จิว๋สำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย” จาก สำนกัง“เรื่อง การพัฒนาคอมพวิเตอร์จิว๋สำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย” จาก สำนกังานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) านคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)   
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี เมื่อวันที ่25  มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี เมื่อวันที ่25  มิถุนายน 2558  

1166..  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด           
11  กิโลกรัม ดว้ยกา๊ซ กิโลกรัม ดว้ยกา๊ซ LLPPGG""  แลและ บริการกาแฟสดให้แก่แขกผู้มีเกีะ บริการกาแฟสดให้แก่แขกผู้มีเกียรติ ในงานสุดยอดนวตักรรมอาชวีศึกษา ประจำปียรติ ในงานสุดยอดนวตักรรมอาชวีศึกษา ประจำปี
การศกึษา การศกึษา 22555588  ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1144--1188  กุมภาพันธ ์กุมภาพันธ ์22555599  ณ เอ็มซีซีฮอลล์ หา้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิณ เอ็มซีซีฮอลล์ หา้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  

1177..  ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานหน่วยงานต้นสังกัด กรณีสถานศึกษาต้นสังกัด กรณีสถานศึกษาจัดการจัดการ  
ฝึกอบรมวิชาชีพอยา่งเดยีว ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก ฝึกอบรมวิชาชีพอยา่งเดยีว ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก   

1188..  ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 ––  2568)  จาก2568)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  25642564  
    
จุดเด่น จุดเด่น ข้อควรพัฒนา ข้อคิดเห็นข้อควรพัฒนา ข้อคิดเห็นของสถานศึกษาของสถานศึกษา  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก  

เพื่อให้แผเพื่อให้แผนปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศกึษา 3 ปี (2561 นปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศกึษา 3 ปี (2561 ––  2563) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   2563) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   
บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์การบรหิารจัดการ ตามข้อควรพัฒนาจากคณบังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์การบรหิารจัดการ ตามข้อควรพัฒนาจากคณะกรรมการการประเมินะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  คุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
จึงต้องดำเนินการดังนี้จึงต้องดำเนินการดังนี้  
  
จุดเด่น ข้อควรพัฒนาจากคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (13 จุดเด่น ข้อควรพัฒนาจากคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (13 ––  15 กันยายน พ.ศ.15 กันยายน พ.ศ.  2555)2555)  

จุดเด่นของสถานศึกษาจุดเด่นของสถานศึกษา  

11..  ผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติงานตามนโยบายสูงผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติงานตามนโยบายสูง  
22..  วิทยาลัยเป็นสถานที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงในการฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมวิทยาลัยเป็นสถานที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงในการฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม  
33..  ครู อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะสูงในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ครู อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะสูงในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียน เป็นที่   เรียน เป็นที่     

ชื่นชมของทุกภาคส่วนชื่นชมของทุกภาคส่วน  
44..  ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ มีความผูกพันกับสถานศึกษา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ มีความผูกพันกับสถานศึกษา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

ทุกเรื่องที่สถานศึกษาขอความรว่มมือทุกเรื่องที่สถานศึกษาขอความรว่มมือ  
55..  วิทยาลัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการวิทยาลัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ   

บริหารจับริหารจัดการที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคสว่นดการที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคสว่น  

จุดที่สถานศึกษาควรพฒันาจุดที่สถานศึกษาควรพฒันา  

11..  บุคลากรยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงและขาดบุคลากรยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงและขาด   
ความเข้าใจในเชิงธรุกิจความเข้าใจในเชิงธรุกิจ  

22..  ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีจำนวนมาก เช่ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีจำนวนมาก เช่น ขนมอบ ผัดไทยไข่พระยาน ขนมอบ ผัดไทยไข่พระยา  แต่ไม่พบการพัฒนา    แต่ไม่พบการพัฒนา      
สู่สู่ธุรกิจที่เป็นรายได้ของวทิยาลัยธุรกิจที่เป็นรายได้ของวทิยาลัย  

33..  การจัดประกวดผลงานของผู้เรียนในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้มีการจัดประกวดผลงานของผู้เรียนในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้มี  
นวัตกรรมน้อยกวา่ที่ควรเป็นนวัตกรรมน้อยกวา่ที่ควรเป็น  
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44..  ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู การนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังอยู่ำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังอยู่  
ในระดับสถานศึกษาในระดับสถานศึกษา  

55..  การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   
66..  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
77..  การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษายังไม่ต่อเนื่องชัดเจน ทำให้การพัฒนาการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษายังไม่ต่อเนื่องชัดเจน ทำให้การพัฒนา   

คุณภาพยังไม่เป็นระบบและไม่บรรลุเป้าหมายคุณภาพยังไม่เป็นระบบและไม่บรรลุเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

11 ..   วิทยาลัยควรวางระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและมีวิทยาลัยควรวางระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและมี   
กลยุทธ์ ในการยกย่อง เชิดชู เกียรติ  จูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถเชิงธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการยกย่อง เชิดชู เกียรติ  จูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถเชิงธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะเรียนรู้กับบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะ   

22 ..   เนื่องจากวิทยาลัยตั้เนื่องจากวิทยาลัยตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน จึงควรจัดตั้งร้านค้าชุมชนของวิทยาลัย เพื่อต่อยอดงอยู่ในแหล่งชุมชน จึงควรจัดตั้งร้านค้าชุมชนของวิทยาลัย เพื่อต่อยอด   
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษา ที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษา ที่ เป็น
เจ้าของผลงานเจ้าของผลงาน   

33 ..   วิทยาลัยควรจัดประกวดผลงานของผู้เรียนภายในวิทยาลัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกสายวิทยาลัยควรจัดประกวดผลงานของผู้เรียนภายในวิทยาลัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาย   
อาชีอาชี พที่มีชื ่ อ เสียงจากภายนอกมาเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างพที่มีชื ่ อ เสียงจากภายนอกมาเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้าง
นวัตกรรมให้มากขึ้นนวัตกรรมให้มากขึ้น   

44 ..   วิทยาลัยส่งเสริมผลงาน ที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูให้เกิดวิทยาลัยส่งเสริมผลงาน ที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูให้เกิด   
การนำไปใช้ประโยชน์ หรือการประกวดในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด การนำไปใช้ประโยชน์ หรือการประกวดในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค โดยและระดับภูมิภาค โดย
การจัดทำโครงการประกวดผลงานของครูทั ้ งภายในและภายนอกอย่างต่อ เนื่อง อีกทั้ งสนับสนุนการจัดทำโครงการประกวดผลงานของครูทั ้ งภายในและภายนอกอย่างต่อ เนื่อง อีกทั้ งสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงานงบประมาณในการดำเนินงานสร้างผลงานหรือการต่อยอดที่มีคุณภาพสร้างผลงานหรือการต่อยอดที่มีคุณภาพ  

55..  วิทยาลัยควรพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยร่วมวิทยาลัยควรพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยร่วม   
ปรึกษากับหน่วปรึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการหาสถานที่และสำรวจสถานที่ที่จะออกหน่วยบริการก่อน มีการติดตามยงานที่รับผิดชอบในการหาสถานที่และสำรวจสถานที่ที่จะออกหน่วยบริการก่อน มีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานทุกครั้งและนำผลการประเมินมาพัฒนาออกบริการครั้งต่อไป และสร้างความเข้าใจให้แต่ประเมินผลการดำเนินงานทุกครั้งและนำผลการประเมินมาพัฒนาออกบริการครั้งต่อไป และสร้างความเข้าใจให้แต่
ละสาขาวิชาพยายามดำเนินการให้ครบทุกประเด็นตามที่กำหนดละสาขาวิชาพยายามดำเนินการให้ครบทุกประเด็นตามที่กำหนด  

66..  วิทยาลัยควรศึกษาและทำความเวิทยาลัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินข้อ 8.1 (3) (4) และ (5) ทั้งนี้ต้องกระทำข้าใจในเกณฑ์การประเมินข้อ 8.1 (3) (4) และ (5) ทั้งนี้ต้องกระทำ  
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ควรดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยผ่านการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ควรดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยผ่านการ
ประชุม รวมทั้งต้องทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา ประชุม รวมทั้งต้องทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา 
และจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินจากและจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไปผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไป  

77..  วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มขึ้นโดยพิจารณามาตรฐานและเกณฑ์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายวิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มขึ้นโดยพิจารณามาตรฐานและเกณฑ์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อสถานศึกษาชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา  
ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษ    SSiipphhrraayyaa  PPoollyytteecchhnniicc  CCoolllleeggee  
ที่ตั้งสถานศึกษาที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  474/2 เลขที่  474/2   ถนนสี่พระยา ถนนสี่พระยา   แขวงมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม   เขตบางรักเขตบางรัก    
      จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์  1รหัสไปรษณีย์  100550000  
โทรศัพท์โทรศัพท์    โทร. โทร. 0022--2361245,2361245,0022--23613122361312  
โทรสารโทรสาร      โทร. โทร. 0022--23322522332252  
เว็บไซต์เว็บไซต์      wwwwww..ssppyy..aacc..tthh  
เน้ือที่ของสถานศึกษาเน้ือที่ของสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา (สาขาวดัแก้วแจ่มฟา้)วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา (สาขาวดัแก้วแจ่มฟา้)  เน้ือที่เน้ือที่  1,1,002929  ตารางวาตารางวา  
      วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ)วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ)  เน้ือที่เน้ือที่      383800  ตารางวาตารางวา  

วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา (สาขาบ่อนไก่)วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา (สาขาบ่อนไก่)    เน้ือที่เน้ือที่  9,9,007474  ตารางวาตารางวา  
  

มีอาคารเรียน   รวมทั้งสิน้  3  หลังมีอาคารเรียน   รวมทั้งสิน้  3  หลัง  มีห้องทั้งสิ้นมีห้องทั้งสิ้น  8800  ห้องห้อง  ได้แก่ได้แก่  
11..  อาคาร 1อาคาร 1  จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  4400  ห้องห้อง  พ.ศ. 2459พ.ศ. 2459  
22..  อาคาร 2อาคาร 2  จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  3300  ห้องห้อง  พ.ศ. 249พ.ศ. 24900  
33..  อาคาร 3 อาคาร 3   จำนวนจำนวน  11  หลังหลัง  1100  ห้องห้อง  พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526  

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)  จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  
บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2)บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2)  จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  
อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์   จำนวนจำนวน  --  หลังหลัง  
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แผนภูมิแผนภูมิ  โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
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ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที ่ความรบัผิดชอบข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที ่ความรบัผิดชอบ  

  
ข้าราชการข้าราชการ    รวมรวม  1515  คนคน    (ข้าราชการครู (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)และข้าราชการพลเรือน)  

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

11..    นางสาวรุ่งนภานางสาวรุ่งนภา  ปุณยานุเดชปุณยานุเดช  ปริญญาปริญญาเอกเอก  ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--  ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้อำนวยการวิทยาลัย  

22..    นางสุกัญญานางสุกัญญา  แย้มยิ้มแย้มยิ้ม  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด ––
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์  
--วิชางานประดิษฐ์ของวิชางานประดิษฐ์ของ
ชำร่วยและของท่ีระลึกชำร่วยและของท่ีระลึก  

--ทำหน้าท่ี รองฝ่ายวิชาการทำหน้าท่ี รองฝ่ายวิชาการ  
--หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  
--หัวหน้างานทวิภาคีหัวหน้างานทวิภาคี  
--หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออหัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ  

33..    นางสาวบุญนาคนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีภัทรพงศ์มณี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาเสื้อเบื้องต้นวิชาเสื้อเบื้องต้น  
--วิชาเสื้อสมัยนิยม 1วิชาเสื้อสมัยนิยม 1  
--วิชากระโปรงสมัยวิชากระโปรงสมัย
นิยมนิยม  
--วิชาชุดติดกันวิชาชุดติดกัน  

--ทำหน้าท่ี รองฝ่ายแผนงานและทำหน้าท่ี รองฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือความร่วมมือ  
--หัวหน้างานวางแผนและหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณงบประมาณ  
--หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกายแต่งกาย  

44..    นายบุญช่วยนายบุญช่วย  บัวคลี่บัวคลี่  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  
--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์
ระบบหัวฉีดระบบหัวฉีด  

--ทำหน้าท่ีรองฝ่ายบริหารทำหน้าท่ีรองฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากร  
--หัวหน้างานอาคารสถานทีหัวหน้างานอาคารสถานที  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
ช่างยนต์ช่างยนต์  

55..    นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์  วรพงศธรวรพงศธร  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างประกอบโครงวิชาช่างประกอบโครง
อะลูมิเนียม1,2,3อะลูมิเนียม1,2,3  
--วิชาออกแบบและวิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3ประเมินราคา 1,2,3  

--ทำหน้าท่ีรองฝ่ายพัฒนากิจการทำหน้าท่ีรองฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษา  
--หัวหน้างานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรมหัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม  
--หัวหน้าสาขาบ่อนไก่หัวหน้าสาขาบ่อนไก่  

66..    นายนพดลนายนพดล  นภวรรณนภวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --หัวหน้างานห้องสมุดวิทยบริการหัวหน้างานห้องสมุดวิทยบริการ  
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

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  

--หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
--หัวหน้างานประกันคุณภาพฯหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ  
  

99..    นายชาลีนายชาลี  วงศ์สอนธรรมวงศ์สอนธรรม  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาการวาดเขียนวิชาการวาดเขียน
เบื้องต้นเบื้องต้น  
--วิชาวาดภาพด้วยวิชาวาดภาพด้วย
เทคนิคสีน้ำเทคนิคสีน้ำ  

--หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

1100..    นายกฤษดานายกฤษดา  โฉมศรีโฉมศรี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาช่างเครื่องล่างวิชาช่างเครื่องล่าง
รถยนต์รถยนต์  

--หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  

1111..    นายอุกฤษฏ์นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุลวัชระพิริยะกุล  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชางานติดตัง้วิชางานติดตัง้
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  

--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำ
ความเย็นความเย็น  
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ที่ที่  ช่ือ ช่ือ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ตำแหน่งตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชางานซ่อมและบำรุงวิชางานซ่อมและบำรุง
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  

1122..    นางสาวเพ็ญพรนางสาวเพ็ญพร  เสรีกุลเสรีกุล  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ชำนาญการชำนาญการ  

--วิชาแต่งหน้าพื้นฐานวิชาแต่งหน้าพื้นฐาน  
--วิชาแต่งหน้าโอกาสวิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษพิเศษ  
--วิชาเกล้าผมวิชาเกล้าผม--ถักเปียถักเปีย  

--หัวหน้างานวัดผลประเมินผลหัวหน้างานวัดผลประเมินผล  
--หัวหน้างานแนะแนวฯหัวหน้างานแนะแนวฯ  
  

1133..    นางสาวรภัทภรนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐภาชนะภคณัฐ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการบัญชีซื้อขายวิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าสำหรับธุรกิจสินค้าสำหรับธุรกิจ
เจ้าของคนเดียวเจ้าของคนเดียว  
--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชีสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
--วิชาการบัญชีธุรกิจวิชาการบัญชีธุรกิจ
บริการบริการ  

--หัวหน้างานบัญชีหัวหน้างานบัญชี  
--หัวหน้าแผนกวิชาบัญชีหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  
--หัวหน้างานกิจกรรมฯหัวหน้างานกิจกรรมฯ  

1144..    นางสาววัลลีนางสาววัลลี  ตรีวุฒิตรีวุฒิ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการเขียนภาพวิชาการเขียนภาพ
ไทยไทย  

--หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  

1155..    นางสาววิมพ์วรานางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่วงษ์ใหญ่  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการบริการวิชาการบริการ
งานสปาสำหรับธรกิจงานสปาสำหรับธรกิจ
เสริมสวย เสริมสวย 11  

--หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  
--หัวหน้าแผนกวิชาอาหหารและหัวหน้าแผนกวิชาอาหหารและ
โภชนาการโภชนาการ  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์  
  

  
ลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ    รวมรวม  66  คนคน    ((ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ท่ีท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นายสานนท์นายสานนท์  มะนาวหวานมะนาวหวาน  ม.6ม.6  วิชาตดัผมชายวิชาตดัผมชาย  --หัวหน้างานสวัสดิการฯหัวหน้างานสวัสดิการฯ  
22..    นายรังสรรค์นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่างแจ่มกระจ่าง  ปริญญาโทปริญญาโท  วิชาชา่งไม้เพื่องานวิชาชา่งไม้เพื่องาน

ตกแต่งตกแต่ง  
--หัวหน้างานวิจัย พัฒนา หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
--หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  

33..    นายมงคลนายมงคล  โมกขะโมกขะศักดิ์ศักดิ์  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  
44..    นายสมพรนายสมพร  บุษปันบุษปัน  ป.4ป.4  --  พนักงานบริการ บ 2พนักงานบริการ บ 2  
55..    นางอารญานางอารญา  จุฬะติตะจุฬะติตะ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  พนักงานธรุการ ส 3พนักงานธรุการ ส 3  
66..    นายมานพนายมานพ  บุญชูบุญชู  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  

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

ท่ีท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

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

ในด้านกราฟกิในด้านกราฟกิ  
--วิชาโปรแกรมสำเรจ็รูปวิชาโปรแกรมสำเรจ็รูป
ในงานสำนักงานในงานสำนักงาน  

หัวหน้างานทะเบียนหัวหน้างานทะเบียน  

22..    นางสาวจฑุามาศนางสาวจฑุามาศ  เรืองทองเรืองทอง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
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ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว    รวมรวม  1155  คนคน    ((ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ท่ีท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ปเอก./โท/ตรี)(ปเอก./โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นายประสารนายประสาร  ถนนทิพย์ถนนทิพย์  ปริญญาโทปริญญาโท  --วิชาหัตถกรรมเคร่ืองหนังวิชาหัตถกรรมเคร่ืองหนัง  

--วิชางานหนังตอกลายวิชางานหนังตอกลาย  
--  

22..    นางสุภาณีนางสุภาณี  เฉลยวาเรศเฉลยวาเรศ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาเสริมสวยวิชาเสริมสวย  --  
33..    นางสาวชลลดานางสาวชลลดา  โชติเสนโชติเสน  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาคุกกี้และเค้กวิชาคุกกี้และเค้ก  

--วิชาอาหารว่างยอดนิยมวิชาอาหารว่างยอดนิยม  
--  

44..    นายโสภณนายโสภณ  กิจสุขกายกิจสุขกาย  ปวท.ปวท.  --  --เจ้าหน้างานงานศูนย์ข้อมูลเจ้าหน้างานงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศสารสนเทศ  

55..    นายธีระชัยนายธีระชัย  แซ่ลิ้มแซ่ลิ้ม  ปวส.ปวส.  วิชาศิลปะ (แกนมัธยม)วิชาศิลปะ (แกนมัธยม)  --เจ้าหน้าที่งานพสัดุเจ้าหน้าที่งานพสัดุ  
66..    นางสาวแววดาวนางสาวแววดาว  ยาประกัลป์ยาประกัลป์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
77..    นางสาวชลลดานางสาวชลลดา  ตระกูลตั้งจิตรตระกูลตั้งจิตร  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  

--เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมือร่วมมือ  

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

นักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษา  
1100..    นางสาวเบญจมาศนางสาวเบญจมาศ  สุวรรณแสงสุวรรณแสง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานบริหารงานเจ้าหน้าที่งานบริหารงาน

ทั่วไปทั่วไป  
1111..    นางสาวกัญญ์นัทธ์นางสาวกัญญ์นัทธ์  พรเตชาภินันท์สุขพรเตชาภินันท์สุข  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานพสัดุเจ้าหน้าที่งานพสัดุ  
1122..    นางจุไรรตัน์นางจุไรรตัน์  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ม.3ม.3  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1133..    นายประดิษฐ์นายประดิษฐ์  รักสุภาพรักสุภาพ  ป.ป.44  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1144..    นางเรียมนางเรียม  พุ่มเรืองพุ่มเรือง  ป.4ป.4  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1155..    นายสนิทนายสนิท  บริบูรณ์บริบูรณ์  ป.7ป.7  --  --พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์  
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เป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษาเป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษา  
หลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น  (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมธัยมศึกษา (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมธัยมศึกษา   

หลักสูตรสำหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 256หลักสูตรสำหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 25655  

ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256464  
ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกปีการศึกษา 25ษา 256565  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ รุ่นที่ 220011  รุ่นที่ รุ่นที่ 220022  รุ่นที่ รุ่นที่ 220033  รุ่นที่ รุ่นที่ 220044  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            

สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์            
ช่างจักรยานยนต์ช่างจักรยานยนต์  3300  3300  3300  3300  121200  
ช่างเครื่องล่างรถยนต์ช่างเครื่องล่างรถยนต์  1515  1515  1515  1515  6600  

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์            
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  1515  1515  1515  1515  6600  

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า            
ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ  1515  1515  1515  1515  6600  
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  1515  1515  1515  1515  6600  

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ            
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1  3300  3300  3300  3300  121200  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2  3300  3300  3300  3300  121200  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3  3300  3300  3300  3300  121200  
ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 1อะลูมิเนียม 1  

3300  3300  3300  3300  121200  

ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 2อะลูมิเนียม 2  

3300  3300  3300  3300  121200  

ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 3อะลูมิเนียม 3  

3300  3300  3300  3300  121200  

สาขาวิชาสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นช่างเครื่องทำความเย็น            
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  3300  3300  3300  3300  121200  
งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  3300  3300  3300  3300  121200  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์            

โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงานโปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน  4400  4400  4400  4400  116600  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

4400  4400  4400  4400  116600  

โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd))  

2200  2200  2200  2200  8800  

โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  PPoowweerrPPooiinntt))  

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

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256464  
ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกปีการศึกษา 25ษา 256565  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ รุ่นที่ 220011  รุ่นที่ รุ่นที่ 220022  รุ่นที่ รุ่นที่ 220033  รุ่นที่ รุ่นที่ 220044  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรปูด้านกราฟิก การใช้โปรแกรมสำเร็จรปูด้านกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

2200  2200  2200  2200  8800  

พิมพ์ดดีคอมพิวเตอร์ไทยพิมพ์ดดีคอมพิวเตอร์ไทย  4400  4400  4400  4400  116600  
                    พิมพด์ีดคอมพิวเตอร์อังกฤษพิมพด์ีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ  4400  4400  4400  4400  116600  
สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบัญชี            

การบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียวการบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว  2200  2200  2200  2200  8800  
การบัญชีธรุกิจบริการการบัญชีธรุกิจบริการ  2200  2200  2200  2200  8800  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรปูเพื่องานบัญชีการใช้โปรแกรมสำเร็จรปูเพื่องานบัญชี  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาประเภทวิชาศิลปกรรมศิลปกรรม            
สาขาวิชาวิจติรศิลป์สาขาวิชาวิจติรศิลป์            

การวาดเขียนเบื้องต้นการวาดเขียนเบื้องต้น  5500  5500  5500  5500  220000  
การวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำการวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำ  5500  5500  5500  5500  220000  
การเขียนภาพไทยการเขียนภาพไทย  5500  5500  5500  5500  220000  

สาขาวิชาหตัถกรรมสาขาวิชาหตัถกรรม            
ช่างไม้เพื่อการตกแต่งช่างไม้เพื่อการตกแต่ง  5500  5500  5500  5500  220000  
หัตถกรรมงานเชือกหัตถกรรมงานเชือก  2200  2200  2200  2200  8800  
งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหินงานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน  2200  2200  2200  2200  8800  
งานประดิษฐ์ของชำรว่ยและของที่ระลึกงานประดิษฐ์ของชำรว่ยและของที่ระลึก  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาคหกรรม            
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย            

เสื้อเบื้องต้นเสื้อเบื้องต้น  2200  2200  2200  2200  8800  
เสื้อสมัยนิยม 1เสื้อสมัยนิยม 1  2200  2200  2200  2200  8800  
กระโปรงสมัยนิยม กระโปรงสมัยนิยม   2200  2200  2200  2200  8800  
ชุดตดิกันชุดตดิกัน  2200  2200  2200  2200  8800  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            
ขนมอบ 1ขนมอบ 1  4400  4400  4400  4400  116600  
อาหารยุโรปอาหารยุโรป  4400  4400  4400  4400  116600  
ขนมอบยอดนิยมขนมอบยอดนิยม  4400  4400  4400  4400  116600  
งานแปรรูปอาหารงานแปรรูปอาหาร  4400  4400  4400  4400  116600  
ขนมไทยขนมไทย  4400  4400  4400  4400  116600  
พาย พัฟเพสตรี ้ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปพาย พัฟเพสตรี ้ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป  4400  4400  4400  4400  116600  
คุกกี้และเค้กคุกกี้และเค้ก  4400  4400  4400  4400  116600  
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ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256464  
ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกปีการศึกษา 25ษา 256565  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ รุ่นที่ 220011  รุ่นที่ รุ่นที่ 220022  รุ่นที่ รุ่นที่ 220033  รุ่นที่ รุ่นที่ 220044  
การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐานการแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน  4400  4400  4400  4400  116600  
อาหารไทยอาหารไทย  4400  4400  4400  4400  116600  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป            
แต่งหน้าข้ันพื้นฐานและโอแต่งหน้าข้ันพื้นฐานและโอกกาสพิเศษาสพิเศษ  3300  3300  3300  3300  112200  
เกล้าผม เกล้าผม ––  ถักเปียถักเปีย  3300  3300  3300  3300  112200  
ตัดผมชายระดับ 1ตัดผมชายระดับ 1  3300  3300  3300  3300  112200  
ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม  3300  3300  3300  3300  112200  
การบริการงานสปาสำหรับธุรกิจเสริมสวย 1การบริการงานสปาสำหรับธุรกิจเสริมสวย 1  2200  2200  2200  2200  8800  

รวมรวม  1,41,45500  1,41,45500  1,41,45500  1,41,45500  5,5,880000  

หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม            
--  วิชาวาดวิชาวาดภาพระบายสีภาพระบายสี  4400  4400  4400  4400  161600  
--  วิชาวิชางานเสริมสวยงานเสริมสวย  4400  4400  4400  4400  161600  
--  วิชาไฟฟ้าเบ้ืองต้นวิชาไฟฟ้าเบ้ืองต้น  4400  4400  4400  4400  161600  
--  วิชาอาหารเพื่อสุขภาพวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  4400  4400  4400  4400  161600  
--  วิชางานตัดผมชายวิชางานตัดผมชาย  4400  4400  4400  4400  161600  
--  วิชาชา่งคอมพวิเตอร์วิชาชา่งคอมพวิเตอร์  4400  4400  4400  4400  161600  
--  วิชาศิลปะวิชาศิลปะ  4400  4400  4400  4400  161600  

รวมรวม  282800  282800  282800  282800  1,121,1200  

หลักสูตรพรีเมียมหลักสูตรพรีเมียม            
--  ซอยผม ซอยผม ––  ดดัผมดดัผม  2200  2200  2200  2200  8800  
--  ยืดผมยืดผม  2200  2200  2200  2200  8800  
--  สระผม สระผม --  เซทผมเซทผม  2200  2200  2200  2200  8800  
--  สระผม สระผม --  เซทผมฟรีสไตล์เซทผมฟรีสไตล์  2200  2200  2200  2200  8800  
--  เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผม  2200  2200  2200  2200  8800  
--  ซอยผม ซอยผม ––  ดดัผมฟรีสไตล์ดดัผมฟรีสไตล์  2200  2200  2200  2200  8800  
--  หัตถกรรมเครื่องหนังหัตถกรรมเครื่องหนัง  5500  5500  5500  5500  220000  
--  งานหนังตอกลายงานหนังตอกลาย  5500  5500  5500  5500  220000  
--  อาหารว่างยอดนิยมอาหารว่างยอดนิยม  2200  2200  2200  2200  8800  
--  อาหารจานเดียวอาหารจานเดียว  2200  2200  2200  2200  8800  
--  ขนมไทยขนมไทยชาววังชาววัง  2200  2200  2200  2200  8800  
--  คุกกี้และเค้กคุกกี้และเค้ก  2200  2200  2200  2200  8800  
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ประเภทวิชา/สาขาประเภทวิชา/สาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256464  
ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกปีการศึกษา 25ษา 256565  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ รุ่นที่ 220011  รุ่นที่ รุ่นที่ 220022  รุ่นที่ รุ่นที่ 220033  รุ่นที่ รุ่นที่ 220044  
รวมรวม  330000  330000  330000  330000  1,21,20000  

--  บริการวิชาชพีบริการวิชาชพี  440000  440000  440000  440000  1,61,60000  
--  บริการวิชาการบริการวิชาการ  440000  440000  440000  440000  1,61,60000  

รวมรวม  880000  880000  880000  880000  3,23,20000  
  
  
  
  

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 256สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 25655  

  

หลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น    5,5,880000  คนคน  

หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม    11,,112200  คนคน  

หลักสูตรพรีเมียมหลักสูตรพรีเมียม    1,1,220000  คนคน  

โครงการพิเศษอื่น ๆ โครงการพิเศษอื่น ๆ     3,23,20000  คนคน  

  รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  11,11,323200  คนคน  
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ส่วนที่ส่วนที่  33  
ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  --  รายจ่ายรายจ่าย    ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 22556655  

วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา  
11..  ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  

      
3333,,886699,,995511..3322    

  ก. เงินรายได้ก. เงินรายได้  ((บกศ.) บกศ.)     33,,112211,,004411..6611        
    --  ยอดยกมาจากปีปัจจบุันยอดยกมาจากปีปัจจบุัน  22,,112211,,004411..6611      

      
  

    --  คาดวา่มีรายรับในปีตอ่ไปคาดวา่มีรายรับในปีตอ่ไป  11,,000000,,000000..0000      
      

  ข. เงินงบประมาณ ปีข. เงินงบประมาณ ปี  22556655  ที่คาดว่าจะได้รับที่คาดว่าจะได้รับ  1188,,993322,,444400..0000      
  งบบุคลากรงบบุคลากร    1111,,558800,,224400..0000            
  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน  55,,885522,,220000..0000            
  งบลงทุนงบลงทุน  11,,550000,,000000..0000            
  งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน              
  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  552277,,660000..0000            
22..  ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายจ่าย            
  งบบุคลากรงบบุคลากร            
    --  เงินเดือนเงินเดือน  99,,553333,,664400..0000            
    --  คา่จา้งประจำคา่จา้งประจำ  22,,004466,,660000..0000            
    --  คา่ตอบแทนพนักงานราชการคา่ตอบแทนพนักงานราชการ  558844,,004400            
    --    เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว  11,,000088,,884400..0000            

  
  --    เงินเพิ่มค่าครองชพีลกูจ้างเงินเพิ่มค่าครองชพีลกูจ้าง
ชั่วคราวชั่วคราว  

331100,,880000          
  

  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน    66,,663388,,330000..0000      
    --    ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน   11,,445500,,000000..0000            
    --    ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  226688,,223344..0000            
    --    ค่าวัสดุค่าวัสดุ  11,,334400,,000000..0000            
    --    ค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภค  22,,113322,,881166..0000            
    --    โครงการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ   11,,444477,,225500..0000            
  งบลงทุนงบลงทุน    11,,550000,,000000..0000      
    --    ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์  11,,550000,,000000..0000            
    --    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
  งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน            

  --    สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่            
  

  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น    552277,,660000..0000      

  
--โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  

111177,,660000..0000    
    

  

--โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชนเพื่อชุมชน  

220000,,000000..0000      
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ส่วนที่ส่วนที่  33  
ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  --  รายจ่ายรายจ่าย    ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 22556655  

วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา  

  
--  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษาอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา  

4400,,000000..0000      
      

  --  โครงการจา้งครูวชิาชพีผูท้รงคุณค่าโครงการจา้งครูวชิาชพีผูท้รงคุณค่า  117700,,000000..0000            
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 25สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 256655  
วิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดชา่งสี่พระยา  

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  1199,,771188,,554400..0000  --  --  1199,,771188,,554400..0000  558844,,004400..0000  111177,,660000..0000  220000,,000000..0000  4400,,000000..0000  117700,,000000..0000  11,,111111,,664400..0000  33,,773300,,668899..7711  2244,,556600,,886699..7711  

ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายจ่าย  1199,,771188,,554400..0000  --  --  1199,,771188,,554400..0000  558844,,004400..0000  111177,,660000..0000  220000,,000000..0000  4400,,000000..0000  117700,,000000..0000  11,,111111,,664400..0000  22,,003355,,558844..3322  2222,,886655,,776644..3322  

--  งบบุคลากรงบบุคลากร  1111,,558800,,224400..0000  --  --  1111,,558800,,224400..0000  558844,,004400..0000  --  --  --  --  558844,,004400..0000  11,,331199,,664400..0000  1133,,448833,,992200..0000  

เงินเดือนข้าราชการเงินเดือนข้าราชการ  77,,886677,,992200..0000  --  --  77,,886677,,992200..0000  --  --  --  --  --  --  --  77,,886677,,992200..0000  

เงินวิทยฐานะเงินวิทยฐานะ  665555,,220000..0000  --  --  665555,,220000..0000  --  --  --  --  --  --  --  665555,,220000..0000  

เงินประจำตำแหน่งเงินประจำตำแหน่ง  440033,,220000..0000  --  --  440033,,220000..0000  --  --  --  --  --  --  --  440033,,220000..0000  

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ  660077,,332200..0000  --  --  660077,,332200..0000  --  --  --  --  --  --  --  660077,,332200..0000  

ค่าจ้างลูกจ้างประจำค่าจ้างลูกจ้างประจำ  22,,004466,,660000..0000  --  --  22,,004466,,660000..0000  --  --  --  --  --  --  --  22,,004466,,660000..0000  

เงินอ่ืนเงินอ่ืน  ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  331100,,880000..0000  331100,,880000..0000  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  --  --  --  --  558844,,004400..0000  --  --  --  --  558844,,004400..0000  --  558844,,004400..0000  

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

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--    งบดำเนิงบดำเนินงานนงาน  66,,663388,,330000..0000  --  --  66,,663388,,330000..0000  --  --  --  --  --  --  331155,,994444..3322  66,,995544,,224444..3322  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

--  ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  11,,445500,,000000..0000  --  --  11,,445500,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  8866,,225533..0000  11,,553366,,225533..0000  

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)    --  --    --  --  --  --  --  --  --  --  

เงินค่าตอบแทนนอกเวลาเงินค่าตอบแทนนอกเวลา  445500,,000000..0000  --  --  445500,,000000..0000  --  --  --  --  --  --    445500,,000000..0000  

เงินค่าสอนพิเศษเงินค่าสอนพิเศษ  11,,000000,,000000..0000  --  --  11,,000000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  8866,,225533..0000  11,,008866,,225533..0000  

ค่าเบ้ีค่าเบ้ียประชุมกรรมการยประชุมกรรมการ  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มข้ันเต็มข้ัน  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

ค่าตอบแทนอ่ืนค่าตอบแทนอ่ืน  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  226688,,223344..0000      226688,,223344..0000  --  --  --  --  --  --  110088,,000000..0000  337766,,223344..0000  

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการราชการ  

225500,,223344..0000  
--  --  

225500,,223344..0000  
--  --  --  --  --  --  --  

225500,,223344..0000  

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการค่าซ่อมรถยนต์ราชการ  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ค่าซ่อมครุภัณฑ์  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการ  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

ค่าเงินสมทบประกันสังคมค่าเงินสมทบประกันสังคม  1188,,000000..0000  --  --  1188,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  110088,,000000..0000  112266,,000000..0000  

--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  11,,334400,,000000..0000  --  --  11,,334400,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  110000,,000000..0000  11,,444400,,000000..0000  

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

วัสดุเชื้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอเพลิงและหล่อลื่น  9900,,000000..0000  --  --  9900,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  9900,,000000..0000  

วัสดุไฟฟ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุาและวิทยุ  5500,,000000..0000  --  --  5500,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  5500,,000000..0000  

วัสดุการศึวัสดุการศึกษากษา  ((ต้องปรับปรุงร้อยต้องปรับปรุงร้อย
ละละ2255))  

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

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

110000,,000000..0000  11,,110000,,000000..0000  

วัสดุงานบ้วัสดุงานบ้านงานครัวานงานครัว  110000,,000000..0000  --  --  110000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  110000,,000000..0000  

วัสดุหนังวัสดุหนังสือสือ  วารสารและตำราวารสารและตำรา  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

วัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

วัสดุอื่นวัสดุอื่น  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)  22,,113322,,881166..0000  --  --  22,,113322,,881166..0000  --  --  --  --  --  --  --  22,,113322,,881166..0000  

ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์  1177,,000000..0000  --  --  1177,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  1177,,000000..0000  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

ค่าน้ำประค่าน้ำประปาปา  118800,,000000..0000  --  --  118800,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  118800,,000000..0000  

ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า  11,,990000,,000000..0000  --  --  11,,990000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  11,,990000,,000000..0000  

ค่าไปรษณีค่าไปรษณีย์ย์  55,,000000..0000  --  --  55,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  55,,000000..0000  

ค่าอินเตอค่าอินเตอร์เน็ตร์เน็ต  3300,,881166..0000  --  --  3300,,881166..0000  --  --  --  --  --  --  --  3300,,881166..0000  

--  งบลงทุนงบลงทุน  11,,550000,,000000..0000  --  --  11,,550000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  11,,550000,,000000..0000  

33..11  ครุภัณฑ์ พื้นฐานครุภัณฑ์ พื้นฐาน  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบจชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบจ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี  

11,,550000,,000000..0000  
--  --  

11,,550000,,000000..0000  
--  --  --  --  --  --  --  

11,,550000,,000000..0000  

33..22  สิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

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

--  อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนาพัฒนา  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุน อศ.กช.อุดหนุน อศ.กช.  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

--  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนการสอนเกษตรระยะอุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้นสั้น  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรมวิชาชีพอุตสาหกรรม  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนการหารายได้ระหว่างอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนเรียน  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณชิยกรรมวิชาชีพพาณชิยกรรม  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  ทุนการศึกษาในระดับปริญญาทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีตรี  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ฐานวิทยาศาสตร์  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  --  --  --  --  --  111177,,660000..0000  220000,,000000..0000  4400,,000000..0000  117700,,000000..0000  552277,,660000..0000  --  552277,,660000..0000  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  

--  --  --  --  --  111177,,660000..0000  --  --  --  111177,,660000..0000  --  111177,,660000..0000  

โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชนเพื่อชุมชน  ((FFiixx  iitt  CCeenntteerr))  

--  --  --  --  --  --  220000,,000000..0000  --  --  220000,,000000..0000  --  220000,,000000..0000  

โครงการส่งเสริมการประกอบโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

--  --  --  --  --  --  --  4400,,000000..0000  --  4400,,000000..0000  --  4400,,000000..0000  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

--  --  --  --  --  --  --  --  117700,,000000..0000  117700,,000000..0000  --  117700,,000000..0000  

--  โครงการโครงการ                      2211,,669911..3322  11,,446688,,994411..3322  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  990000,,000000..0000  --  --  990000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  2211,,669911..3322  992211,,669911..3322  

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

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



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  3388  
 

 

  

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและโครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

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

โครงการพัฒนาการโครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 
แผนกวิชาตัดเสื้อสตรีแผนกวิชาตัดเสื้อสตรี  

550000,,000000..0000  --  --  550000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  550000,,000000..0000  

โครงการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์  
และการทำประกันภัยรถยนต์ของและการทำประกันภัยรถยนต์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา 
ประจำปี ประจำปี 22556655  

115500,,000000..0000  --  --  115500,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  2211,,669911..3322  117711,,669911..3322  

โครงการซ่อมแซมอาคารและโครงการซ่อมแซมอาคารและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา สถานศึกษา 6655  

220000,,000000..0000  --  --  220000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  220000,,000000..0000  

โครงการพัฒนาและดูแลโครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
อาคารสถานที่อาคารสถานที่  สาขาเอ่ียมละออสาขาเอ่ียมละออ  

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



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  3399  
 

 

  

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  113388,,660000..0000  --    113388,,660000..0000  --  --  --  --  --  --  --  113388,,660000..0000  

โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ทักษะวิชาชพีทักษะวิชาชพี  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการประเมินมาตรฐานโครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพวิชาชีพ  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบระบบ  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการพัฒนาคุณภาพการโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้การเรียนรู้  

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

โครงการส่งเสริมการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นสำคัญ  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนการสอน  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการจัดระบบการนิเทศการโครงการจัดระบบการนิเทศการ
เรียนการสอนเรียนการสอน  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  4400  
 

 

  

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครูโครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ แผนกวิชาผ้าและประกอบการ แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกาย  

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

โครงการส่งเสริมการแข่งขันโครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชพีแผนกวิชาช่างยนต์ทักษะวิชาชพีแผนกวิชาช่างยนต์
และตัดผมชายและตัดผมชาย  

88,,660000..0000  --  --  88,,660000..0000  --  --  --  --  --  --  --  88,,660000..0000  

โครงการตัดเย็บชุดผ้าไหมให้แก่โครงการตัดเย็บชุดผ้าไหมให้แก่
ท่านทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์ท่านทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

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

โครงการจัดอบรมและทดสอบโครงการจัดอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่างมาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและฝึกอบรมแผนกอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  

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

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
ทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง ทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง 
ณณ  ส่วนซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง จ.ส่วนซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง จ.
นครราชศรีมานครราชศรีมา  

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

ฝ่ายพัฒนากิจการฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ  220022,,220000..0000  --  --  220022,,220000..0000  --  --  --  --  --  --  --  220022,,220000..0000  



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  4411  
 

 

  

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียนโครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการบริการวิชาชีพและโครงการบริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน  

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

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (ชุมชน (FFiixx  iitt  cceenntteerr))  

1144,,664400..0000  --  --  1144,,664400..0000  --  --  --  --  --  --  --  1144,,664400..0000  

โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ประโยชน์  

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

โครงการปลูกจิตสำนึกและโครงการปลูกจิตสำนึกและ
ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์ตลอดจนและพระมหากษัตริย ์ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมไทยประเพณีวัฒนธรรมไทย  

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

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

55,,000000..0000  --  --  55,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  55,,000000..0000  

โครงการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง 55  
ด้านด้าน  

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

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโครงการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด โรคโควิด 1199  

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



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  4422  
 

 

  

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการกิจกรรมงานวัดประยุรโครงการกิจกรรมงานวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร ภายใต้งานวงศาวาสวรวิหาร ภายใต้งาน  ""ใต้ใต้
ร่มพระบารมี ร่มพระบารมี 224400  ปี กรุงปี กรุง
รัตนโกสินทร์ ประจำปี รัตนโกสินทร์ ประจำปี 22556655  

3322,,556600..0000  --  --  3322,,556600..0000  --  --  --  --  --  --  --  3322,,556600..0000  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  220066,,445500..0000  --  --  220066,,445500..0000  --  --  --  --  --  --  --  220066,,445500..0000  

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการมีงานทำหรือการผู้ประกอบการมีงานทำหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระ  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์สร้างสรรค์  หรือการวิจัยหรือการวิจัย  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

โครงการพัฒนาการจัดระบบโครงการพัฒนาการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศ  

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

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน  

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

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. การศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. 22556655--
22556677  

1111,,445500..0000  --  --  1111,,445500..0000  --  --  --  --  --  --  --  1111,,445500..0000  
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 22556655))  แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการแหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

ผลผลิตผลผลิต    โครงการโครงการ      

ระยะสั้นระยะสั้น  
สิ่งประสิ่งประ
ดิษฐ์/ดิษฐ์/

หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน
พนักงานพนักงาน
ราชการราชการ  

โครงการโครงการ
จัดหาจัดหา

บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้คืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

โครงการโครงการ
พัฒนาพัฒนา

รูปแบบและรูปแบบและ
ยกระดับยกระดับ

คุณภาพศูนย์คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชนชุมชน  

โครงการโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ

อาชีพอิสระอาชีพอิสระ
ในกลุ่มในกลุ่ม
ผู้เรียนผู้เรียน

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

โครงการจ้างโครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  เงินรายได้เงินรายได้  บกศ.บกศ.  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น    
เป็นเงินเป็นเงิน  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสาขาเอ่ียมละออของสาขาเอ่ียมละออ  ให้เกิดให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารและประสิทธิภาพในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน  

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

โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนหลักสูตรนวัตกรรมการสอนหลักสูตร
รายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ใน
งานอาคารสูงงานอาคารสูง  

8800,,000000..0000  --  --  8800,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  8800,,000000..0000  

โครงการสี่โครงการสี่พระยา ศูนย์พัฒนาพระยา ศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่ผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่  สู่สู่
วิสาหกิจชุมชน ปี วิสาหกิจชุมชน ปี 22556655  

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

--  สำรองเพื่อสนับสนุนงานสำรองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวงนโยบาย สอศ. กระทรวง  พื้นที่พื้นที่  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  440000,,000000..0000  440000,,000000..0000  
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 256ปีงบประมาณ 25655  

  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่  1โครงการที่  1  
  

โครงการโครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
  งานอาคารและสถานที่งานอาคารและสถานที่  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

  

  
3. 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงานข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงาน  
  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภายในณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่
ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการทำ 5 ส  เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการทำ 5 ส  เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงระบบสาธาการจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงระบบสาธา รณูปโภคพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะเพื ่อให้รณูปโภคพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะเพื ่อให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของสถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของมาตรฐานการอาชีวศกึษา  มาตรฐานการอาชีวศกึษา  
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    
  
5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณปูโภคพื้5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณปูโภคพื้นฐานนฐาน  
  5.2 เพื่อสรา้งบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้5.2 เพื่อสรา้งบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้  
  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน  

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

พร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงินงบประมาณงบประมาณ      งบงบ  1100,,000000    บาทบาท  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

99..11  สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ  
  
1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
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โครงการที่  2โครงการที่  2  
โครงการโครงการ  ส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
  งานบุคลากรงานบุคลากร  
  

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

  

  

3. 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอนข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  25622562    ประกอบด้วยประกอบด้วย  33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2121  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ขอของสถานศึกษางสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  25622562  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งการการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทำให้เกิดการพัฒนาในทำให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติ รียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติ 
เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  รวมไปเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  รวมไป
ถึงการพัฒนาในรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  ถึงการพัฒนาในรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วั5. วัตถุประสงค์ตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อส่งเสริมส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี5.1 เพื่อส่งเสริมส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี  
  5.5.2 เพื่อ2 เพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี6.1.1 ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี  
  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ   
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะ7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    3300,,000000      บาท  บาท    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ   

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ.1 รายงานผลส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  4499  
 

 

  

โครงการที่  3โครงการที่  3  

โครงการ  โครงการ    พัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  
    หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  

      งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

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

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

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ภาพลักษณ์ (ภาพลักษณ์ (BBrraanndd  IImmaaggee))  คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจผู้ใช้บริการ 

จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร นโยบาย จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร นโยบาย 
กิจกรรมและบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆกิจกรรมและบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ
ให้เข้าถึงผู้ใช้ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึงบริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึง
องค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสนิใจเข้ารับการศึกษาที่องค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสนิใจเข้ารับการศึกษาที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ 
วางแผนออกแบบอย่างดีวางแผนออกแบบอย่างดี  

““วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา””เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่
ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1515--151500  ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำ
ความความรู้ความชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือรู้ความชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือ
นำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิตประจำวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : ชีวิตในชีวิตประจำวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : 22553333))  โดยการ จัดฝึกอบรมวิโดยการ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ     ซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯวิทยาลัยฯ   ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ   ทำให้ไม่ทราบข้อมูลทำให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจ  

จากเหต ุผลด ังกล ่าว  จ ึ งม ีความสนใจท ี ่จะจ ัดทำโครงการพ ัฒนาการประชาส ัมพ ันธ์จากเหต ุผลด ังกล ่าว  จ ึ งม ีความสนใจท ี ่จะจ ัดทำโครงการพ ัฒนาการประชาส ัมพ ันธ์ ว ิทยาลัยว ิทยาลัย  
สารพัดช่างสี ่พระยาสารพัดช่างสี ่พระยา   เพื ่อให้บุคคลทั ่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื ่อให้บุคคลทั ่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรม   
ในรายวิชาหรือสาขางาในรายวิชาหรือสาขางา นที ่ตนเองสนใจ และนำความรู ้ความชำนาญที ่ได้ร ับนั ้นไปประกอบอาชีพทั ้งในนที ่ตนเองสนใจ และนำความรู ้ความชำนาญที ่ได้ร ับนั ้นไปประกอบอาชีพทั ้งใน   
สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11  เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์   
55..22  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
55..33  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์     

  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
--  มีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยฯ มีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยฯ   
--  ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3,ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3,000000  คน/ภาคเรียน ได้รับทราบทราบข้อมูลวิทยาลยัฯ คน/ภาคเรียน ได้รับทราบทราบข้อมูลวิทยาลยัฯ 

จากสื่อประชาสัมพันธท์ีส่ร้างขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธท์ีส่ร้างขึ้น  
--  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

--  เป็นกเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีห้วิทยาลัยฯารเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีห้วิทยาลัยฯ  
--  เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มาติดตอ่ราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มาติดตอ่ราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อประชาสัมพันธ์จากสื่อประชาสัมพันธ์  
  

77..  กิจกรรม/ข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม/ข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการดำเนนิงานขั้นตอนการดำเนนิงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25644  ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25655  
                        

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน                          

ขขออนุมัติโครงการออนุมัติโครงการ                          
ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ                          

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          
  

88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน        --  งบงบ  --  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
--  วิทยาลัยฯ มีสื ่อเพื ่อการประชาสัมพันธ์ว ิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา เป็นการสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยฯ มีสื ่อเพื ่อการประชาสัมพันธ์ว ิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา เป็นการสร้างภาพลักษณ์   

ที่ดีและสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้ที่ดีและสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้  
  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
เเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ ก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ   

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  5511  
 

 

  

โครงการที่  โครงการที่  44  
  
โครงการโครงการ::  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตดัเสื้อสตรีปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตดัเสื้อสตรี  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ::  นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี  นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี    
      หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
    ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลางกลยุทธ์  
  การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.)การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    เน่ืองด้วยสภาพห้องเรียนแผนกวิชาผ้เน่ืองด้วยสภาพห้องเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน มีปัญหาเน่ืองจากหลังคาที่ระเบียงกันาและเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน มีปัญหาเน่ืองจากหลังคาที่ระเบียงกัน
สาดชำรุด ทำให้น้ำฝนไหลตกลงมาที่เครื่องปรับอากาศ จนทำให้เครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 1 เครื่อง  อีกทั้งสาดชำรุด ทำให้น้ำฝนไหลตกลงมาที่เครื่องปรับอากาศ จนทำให้เครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 1 เครื่อง  อีกทั้ง
ยังทำให้ผนังระเบียงแตกกะเทาะ จนเห็นเส้นเหล็กที่อยู่ภายใน ก็เกิดปัญหาทำให้ครุภัณฑ์ที่เป็นตู้ยังทำให้ผนังระเบียงแตกกะเทาะ จนเห็นเส้นเหล็กที่อยู่ภายใน ก็เกิดปัญหาทำให้ครุภัณฑ์ที่เป็นตู้ ไม้เอนกประสงค์ ไม้เอนกประสงค์ 
จำนวน 3 ตู้  ชำรุดไม้บวมและเกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากจนใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 ตู้  ชำรุดไม้บวมและเกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากจนใช้งานไม่ได้   
    ดังนั้นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาตัดเสื้อสตรี ดังนั้นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาตัดเสื้อสตรี 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์    
5.1 เพื่อซ่อม5.1 เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่ระเบียงกันสาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แซมหลังคาที่ระเบียงกันสาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
5.2 เพื่อซ่อมแซมผนังปูนที่ระเบียงและกรอบหน้าต่างให้ใช้งานได้5.2 เพื่อซ่อมแซมผนังปูนที่ระเบียงและกรอบหน้าต่างให้ใช้งานได้  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
ซ่อมแซมหลังคา และผนังปูน กรอบหน้าต่าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ซ่อมแซมหลังคา และผนังปูน กรอบหน้าต่าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
ห้องเรียนมีสภาพที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน และปลอดภัยห้องเรียนมีสภาพที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน และปลอดภัย  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 7.1   ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ  
7.2 7.2   ขอดำเนินโครงการขอดำเนินโครงการ  
7.3 7.3   แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
7.4 7.4   ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  
77..55  ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล  
77..66  สรุปรายงานสรุปรายงาน  
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8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  จากเงิน  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณจากเงิน  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50000,,000000  บาท   บาท     

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้ารับห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ   

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
                  สรุปผลและรายงานสรุปผลและรายงาน  
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โครงการที่  โครงการที่  55  
  
โครงการ  ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ และทำประกันภัยรถยนตข์อง โครงการ  ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ และทำประกันภัยรถยนตข์อง   
          วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา  ประจำปี 2565วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา  ประจำปี 2565  
  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร      งานพัสดุงานพัสดุ  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ยกระดับคุณภาพผู้เรียนยกระดับคุณภาพผู้เรียน    
    เพิ่มปริมาณผู้เรียนเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
    เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ    
    ส่งเสริมการมีสว่นร่วมทกุภาคส่วนส่งเสริมการมีสว่นร่วมทกุภาคส่วน    

  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะและได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะและ
ครุภัณฑ์อื่นทั้งสิ้นในหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ดำเนินงานกิจกรรมและการครุภัณฑ์อื่นทั้งสิ้นในหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ดำเนินงานกิจกรรมและการ
บริการ ให้วิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานพัสดุ จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและบริการ ให้วิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานพัสดุ จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและ
ความสำคัญในเรื่องของการบความสำคัญในเรื่องของการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้มีความพร้อมสำหรับใช้ในทางำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้มีความพร้อมสำหรับใช้ในทาง
ราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อความให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อความให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในเรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในเรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ข องวิทยาลัยฯ การทำองวิทยาลัยฯ การทำ
ประกันภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานได้ประกันภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 5.1 เพื่อการสำรวจและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์เพื่อการสำรวจและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไปด้วยความเรียบร้อยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไปด้วยความเรียบร้อย  
  5.35.3  เพื่อประสิทธิภาพคุณภาพของครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพคุณภาพของครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำรุง  

5.6 เพื่อการทำประกันภัยรถยนต์ ให้คุ้มครองบุคลากรทางการศึกษา5.6 เพื่อการทำประกันภัยรถยนต์ ให้คุ้มครองบุคลากรทางการศึกษา  

6. เป้าหมา6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จยและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ครุภณัฑ์ราชการของวิทยาลัยฯ ไดร้ับการดแูลรักษาให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานครุภณัฑ์ราชการของวิทยาลัยฯ ไดร้ับการดแูลรักษาให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน  

6.1.2 บุคลากรทางการศกึษาจำนวนไม่น้อยกว่า 46.1.2 บุคลากรทางการศกึษาจำนวนไม่น้อยกว่า 400  คนได้รับความคุ้มครองภัย คนได้รับความคุ้มครองภัย   
6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรัครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาและใช้งานได้อย่างมี   ประสิทธิภาพกษาและใช้งานได้อย่างมี   ประสิทธิภาพ  
  6.2.2 คุณภาพการบริการด้านยานพาหนะมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัย6.2.2 คุณภาพการบริการด้านยานพาหนะมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัย  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  2565)(ปีงบประมาณ  2565)  
  

8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  บกศ/งบประมาณ 2565 บกศ/งบประมาณ 2565   

--  ค่าใช้สอยค่าใช้สอย    5500,,000000        บาทบาท  
--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ        110000,,000000    บาทบาท  

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    151500,,000000  บาท  (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)บาท  (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  มีการสำรวจและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอมีการสำรวจและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ   
9.2 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย9.2 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
9.3 บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในการใช้ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา9.3 บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในการใช้ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา  

1100. การติดตาม และการปร. การติดตาม และการประเมินผลโครงการะเมินผลโครงการ  
  1100.1 รูปเล่มรายงาน.1 รูปเล่มรายงาน  
  1100.2 เอกสารสรุปการดำเนินงาน.2 เอกสารสรุปการดำเนินงาน  

  
  
  
  
  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 22556655  
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 11  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 22  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 33  ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 44  
พ.ศ.พ.ศ.22556565  พ.ศ.พ.ศ.22556655  พ.ศ.พ.ศ.22556655  พ.ศ.พ.ศ.22556655  
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.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  

ขั้นการวางแผน (ขั้นการวางแผน (PPllaann))                          
11. . เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯเสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ      

  

                  
22. ตรวจสอบคุภ ัณฑ์ท ี ่ชำร ุดเพื่อ. ตรวจสอบคุภ ัณฑ์ท ี ่ชำร ุดเพื่อ
ซ่อมแซมซ่อมแซม  

    
  

                  

3.สรุปรายการซ่อมแซม3.สรุปรายการซ่อมแซม      
  

                  
ขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติ (DDoo))                          
11. จัดทำรายการขอซ้ือ ขอจ้าง. จัดทำรายการขอซ้ือ ขอจ้าง    

  

                    
22. ดำเนินการตามโครงการ. ดำเนินการตามโครงการ                        

  

ข ั ้ น ต อ น ต ิ ด ต ามป ร ะ เ ม ิ น ผล ข ั ้ น ต อ น ต ิ ด ต ามป ร ะ เ ม ิ น ผล 
((CChheecckk))  

                        

11. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน                        
  

ขั้นนำผลไปใช้ (ขั้นนำผลไปใช้ (AAccttiioonn))                          
11. รายงานผลโครงการ. รายงานผลโครงการ                        

  

22. ปรับปรุง/นำผลไปใช้. ปรับปรุง/นำผลไปใช้                        
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โครงการที่  โครงการที่  66  
  
โครงการโครงการ  ซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565  
1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  งานพัสด ุฝ่ายบริหารทรพัยากรงานพัสด ุฝ่ายบริหารทรพัยากร  
  งานอาคารและสถานที่งานอาคารและสถานที่  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐานดา้นปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงานข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงาน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วย ประกอบด้วย 33  มาตรฐาน มาตรฐาน 55  ด้าน ด้าน 2211  ข้อการข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของสำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่
ต้องมีควาต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการทำ 5 ส  เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในมพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการทำ 5 ส  เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะเพื ่อให้การจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะเพื ่อให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของสถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของมาตรฐานการอาชีมาตรฐานการอาชีวศกึษา  วศกึษา  
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน  
  5.2 เพื่อสรา้งบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้5.2 เพื่อสรา้งบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้  
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
66..22..11  สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม

บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  2565)(ปีงบประมาณ  2565)  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงินงบประมาณงบประมาณ    220000,,000000  บาทบาท  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    220000,,000000  บาท  บาท    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม

บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 .1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
  1100..22  ประเมินความพึงพอใจในอาคารสถานที่ประเมินความพึงพอใจในอาคารสถานที่  
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โครงการที่  โครงการที่  77  
  
โครงการ พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน์ของ อาคารสถานที่ สาขาเอี่ยมละออ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :  นายอุกฤษฏ์ วัชระพริิยะกุล   ผูช้่วยหวัหน้างานอาคารสถานที ่  
 

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

 

3. 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงานข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝกึงาน  

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ อาคารเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการ

สอนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศาลาวัด เมรุ 
บ้านเรือน ชุมชนแออัด ไม่มีบริเวณที่พื้นดิน การจัดการเรียนการสอนจะอยู่บนอาคารเรียนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบ
กับอาคารเรียนเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมานานเกินกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระบบ
สาธารณูปโภคเก่า อุดตัน ดังนั้น เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โดยรอบ   มีความ
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความ
ปลอดภัยสูงสุด งานอาคารสถานที่ จึงจัดทำโครงการ บำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยสาขาเอี่ยมละออ เพื่อให้วิทยาลัยดูสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน สร้างภาพลักษณ์ดึงดูดผู้สนใจ
ให้มาสมัครเรียนมากขึ้น  

5.  วัตถุประสงค์  
เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก 

ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศนไ์ด้รับการซ่อมแซม 
ไม้น้อยกว่า  10  รายการ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมี 

ความสวยงามสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดร้ับความรู้ ได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ 
7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
7.3  ดำเนินงานตามโครงการ 
7.4  ติดตามและประเมินผล 
7.5  สรุปรายงาน 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
  งบประมาณ  10,000  บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อาคารเรียนห้องเรียน ห้องสำนักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
       จัดทำแบบสอบถามและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 256ปีงบประมาณ 25655  

  
ฝ่ายฝ่ายวิชาการวิชาการ
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โครงการที่  8โครงการที่  8  
โครงการ   ส่งเสริมผู้เรยีน  ด้านทักษะวิชาชีพโครงการ   ส่งเสริมผู้เรยีน  ด้านทักษะวิชาชีพ  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อที่ 1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพีข้อที่ 1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชพี  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้ตั้งแต่ปีการศึกษางแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการเนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  และผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  และผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึ กอบรมสามารถนำมาเป็นกอบรมสามารถนำมาเป็น
แนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ   หารายได้เสริมได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ   หารายได้เสริม
ในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพตาม5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพตามหลัหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นกสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้ผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 จำนวนผู้เรียนการออกหน่วยบริการวิชาชีพ จำนวน  36.1.1 จำนวนผู้เรียนการออกหน่วยบริการวิชาชีพ จำนวน  300  คนคน  
6.1.2 ร้อยละ6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตาม6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  
    6.2.2 6.2.2 ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนิน7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่การ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตาม9.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  
  9.2.2 9.2.2 ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพนแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียน  ด้านทักษะวชิาชีพ.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียน  ด้านทักษะวชิาชีพ  
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โครงการที่  9โครงการที่  9  
  
โครงการโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชพีประเมินมาตรฐานวิชาชพี  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานวัดผลและประเมินผลงานวัดผลและประเมินผล  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอนข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอนข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในส่วนของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในส่วนของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นเป็น เรื ่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู ้เรียนสำเร็จเรื ่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู ้เรียนสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรตามที ่เร ียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั ้นกำหนด ซึ ่งผ ู ้ เร ียนจะสำเร ็จการศึกษา การศึกษาตามหลักสูตรตามที ่เร ียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั ้นกำหนด ซึ ่งผ ู ้ เร ียนจะสำเร ็จการศึกษา                         
ตามที ่ฝึกอบรมต้องมีสมรรถนะในรายวิชาที ่กำหนด  ดังนั ้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงมีความจำเป็น  ตามที ่ฝึกอบรมต้องมีสมรรถนะในรายวิชาที ่กำหนด  ดังนั ้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงมีความจำเป็น  
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  --  เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาทุกคน  
    6.1.2 6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน   คิดเป็นร้อยละ 1คิดเป็นร้อยละ 10000  
เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาเปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  --  จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 1จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 1 0000  เปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์ของ

ผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา  
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7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  --  ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐาน.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพ  
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โครงการที่ 1โครงการที่ 100    
  
โครงการโครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
  ข้อที่ 2.1ข้อที่ 2.1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ข้อย่อยที่ 2.1.1 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบข้อย่อยที่ 2.1.1 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้การในการนี้การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งขอเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้อง
กับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไป
ประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  ประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุป5. วัตถุประสงค์ระสงค์  
  5.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ5.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาร้อยละ  8ร้อยละ  800  ของสาขาวิชาที่เปิดสอนของสาขาวิชาที่เปิดสอน  
  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  

  66..22..11  หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบหลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
  6.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน6.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมั7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบหลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
9.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน9.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ.1 รายงานผลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
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โครงการที่  โครงการที่  1111  
  

โครงการโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้  
  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
  ข้อที่ 2.2 การจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อที่ 2.2 การจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จดัทำแผนการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จดัทำแผนการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนการจดัการเรียนการสอน  

  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622  ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น   ตามความต้องการของสั้น   ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  

  ในการนี้ในการนี้   คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชี พระยะสั้น  ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับพระยะสั้น  ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบ
อาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  อาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนและส่งเส5.1 เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ริมการเรียนรู้  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการสาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ  

เรียนรู้เรียนรู้  
  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา   
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  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ  
ตลาดแรงงานตลาดแรงงาน  

  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการเสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงินงบประมาณ   2งบประมาณ   200,,000000    บาทบาท      

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  คุณภาพการจัดกคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาารเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้   
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โครงการที่ 12โครงการที่ 12  
  

โครงการโครงการ  ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนด้านที่ 2 ดา้นหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
  ข้อที่ 2.2 ข้อที่ 2.2 การจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จดัทำแผนการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จดัทำแผนการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น   ตามความต้องการของตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้การในการนี้การส่งเสริมการจัดทำส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นซึ ่งหลักสูตรต้องมีความของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้นซึ ่งหลักสูตรต้องมีความ
สอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริ งง
สามารถไปประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  สามารถไปประกอบอาชีพได้  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อส่งเสริมการจดัทำแผนการจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ5.1 เพื่อส่งเสริมการจดัทำแผนการจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนจัดทำสาขาวิชาที่เปิดสอนจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกสาขาวชิาแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกสาขาวชิา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนา  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรี6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะยนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะ  

รายวิชารายวิชา  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 7.4 ดำเนินการโครงการดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนา  
9.2 คุ9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะรายวิชาณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะรายวิชา   

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 .1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรายงานผลการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
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โครงการที่  13โครงการที่  13  
โครงการโครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอนข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอนข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  

ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเพื่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้น  ตามความต้องการของสั้น  ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาการจัดการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั ้น  ซึ ่งหลักการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั ้น  ซึ ่งหลัก สูตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ  สูตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ                            
ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบอาชีพได้  ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบอาชีพได้  
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน5.1 เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อพัฒนพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษะที่พึงประสงค ์ในด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษะที่พึงประสงค ์ในด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการสาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชาส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ  

ตลาดแรงงานตลาดแรงงาน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  คุณภาพการจัดการเรีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนยนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
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โครงการที่ 14โครงการที่ 14  
โครงการโครงการ  การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  

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

  

3. 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอนข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.2 การบริหารชั้นเรียนข้อย่อยที่ 3.1.2 การบริหารชั้นเรียน  

4. 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  ในการนี้ในการนี้การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดการพัเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดการพัฒนาฒนา
ในทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้  ทักษะ และเจตในทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้  ทักษะ และเจต
คติ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล    ในการจัดการเรียนการสอน  คติ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล    ในการจัดการเรียนการสอน  
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประส5. วัตถุประสงค์งค์  
  5.1 เพื่อจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน5.1 เพื่อจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
  5.2 5.2 เพื่อเพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน  
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ครทูุกทา่นได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการครบทุกคนครทูุกทา่นได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการครบทุกคน  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
  6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา   
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวล7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่า/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  

  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา   

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 .1 รายงานผลการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนรายงานผลการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
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โครงการที่  โครงการที่  1515  
  

โครงการโครงการ        ส่งเสริมการถ่ายทอด ส่งเสริมการถ่ายทอด ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญครูผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิในผู้ทรงคุณวุฒิในสสถานถาน  
    ประกอบการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายประกอบการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

  นนโยบายที่  3 :  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสองโยบายที่  3 :  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง  
             จุดเน้นที่ 5 เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพื่อให้
ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ 

 

มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
            ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
          44..1 1 การระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนการระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
  

44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 22554422  แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม   ((ฉบับที่ ฉบับที่ 22))  พพ ..ศศ ..  25452545  
และและ  ((ฉบับที่ ฉบับที่ 33))  พพ ..ศศ ..  25532553  หมวด หมวด 77  ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “มาตรา ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “มาตรา 5757  ให้หน่วยงานให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ  จัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์  ความรอบรู้  ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ  จัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์  ความรอบรู้  
ความชำนาญ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิความชำนาญ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูดชู
ผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา    
    นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
นโยบายที่  3 :  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง  จุดเน้นที่ 5 เปิดกว้างการสรรหาครูและนโยบายที่  3 :  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง  จุดเน้นที่ 5 เปิดกว้างการสรรหาครูและ
ผู ้เชี ่ยวชาญที่มีศักยภาพจากผู ้เชี ่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพื ่อให้ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ เพื ่อให้ทุกภาคส่วนเพื ่อให้ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ เพื ่อให้
สถานศึกษาได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถานศึกษาได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
    มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 44..1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยเรียนการสอน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้านหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างเพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองต่อเน่ือง  
    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญา ท้องถิ่น ท้องถิ่น 
ครูผู้เชี่ยวชาญครูผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เนื่องจากเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบเนื่องจากเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำอาชีพ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อนำไปใช้ในการคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและประกอบอาชีพต่อไป แก้ปัญหาและประกอบอาชีพต่อไป   
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5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์  
  5.1 5.1 เพื่อให้เพื่อให้ครพูิเศษ ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิในสถานประกอบการครพูิเศษ ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิในสถานประกอบการ  ร่วมพฒันาร่วมพฒันา
ผู้เรียนกับแผนกวิชา ผู้เรียนกับแผนกวิชา   
    5.2 เพื่อแก้ปัญหาตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านประกันคุณภาพ5.2 เพื่อแก้ปัญหาตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านประกันคุณภาพ  
      

6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ    
    --  ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน   
        ทั้ง 4 รุ่นทั้ง 4 รุ่น  
  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
                      --  ผู ้ เร ียนได ้ร ับการพัฒนาความร ู ้และประสบการณ์ตรงจาก  คร ูพ ิ เศษ คร ูภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการพัฒนาความร ู ้และประสบการณ์ตรงจาก  คร ูพ ิ เศษ คร ูภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น   

  

    ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองเพื่อนำไปประกอบครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองเพื่อนำไปประกอบ  
    อาชีพต่อไปอาชีพต่อไป  
      

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 เสนอโครงการ7.1 เสนอโครงการ  
7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  
77..33  เชิญเชิญ  ครพูิเศษ ครูภูมปิัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงครพูิเศษ ครูภูมปิัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒใินสถานประกอบการคุณวุฒใินสถานประกอบการ  มารว่มพัฒนามารว่มพัฒนา  

  ผู้เรียนผู้เรียน  
7.4 เตรียมเอกสารเบิกจา่ยค่าตอบแทน7.4 เตรียมเอกสารเบิกจา่ยค่าตอบแทนครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครผูู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครผูู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานน  
          ประกอบการประกอบการ  ที่มารว่มพัฒนาผู้เรียนที่มารว่มพัฒนาผู้เรียน  
7.5 ดำเนินงานตามโครงการ7.5 ดำเนินงานตามโครงการ  
7.7.66  ตดิตามและประเมินผลตดิตามและประเมินผล  

  

8.  8.  วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการวิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ  

ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน  
พ.ศ. 25พ.ศ. 256633  พ.ศ. 25พ.ศ. 256644  

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.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  
11..เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ                          
22..กำหนดการวางแผนงานกำหนดการวางแผนงาน                          
3. 3. ทำหนังสือเชิญครูผู้เชีย่วชาญทำหนังสือเชิญครูผู้เชีย่วชาญ                          
44..ดำเนินการตามแผนดำเนินการตามแผน                          
5.สรุปและรายงานผล5.สรุปและรายงานผล                          

  

9.  9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    จาก  เงินงบดำเนินงาน     ประจำปี พ.ศ.2565   จาก  เงินงบดำเนินงาน     ประจำปี พ.ศ.2565     

99..11  งบประมาณที่ต้องใช้งบประมาณที่ต้องใช้  
        --    ค่าตอบแทนวิทยากร  2ค่าตอบแทนวิทยากร  200,,000000  บาทบาท  
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1100..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1100.1  ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพฒันา.1  ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพฒันา
ตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป  
    1100.2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย .2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ   ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม             
44..1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ    11. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
      รายงานผลการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่ 16 โครงการที่ 16   
โครงการ โครงการ     ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

11..  ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ          ฝ่ฝ่ายวิชาการายวิชาการ  
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปหัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

                                      มาตรฐานที่มาตรฐานที่            44      ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
                                      ตัวบ่งช้ีที่ตัวบ่งช้ีที่                  44..11  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการวชิาชีพระดับคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการวชิาชีพ              

44..  สภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที ่ในการจัดการศึกษาด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที ่ในการจัดการศึกษา   
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน และ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน และ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน เป็นการส่งเสริมทักษะ ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาในักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง    เพื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่
ระดับสากลระดับสากล  

  

  วิทวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   ให้ทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่   
ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรม//โครงการโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพแข่งขันทักษะวิชาชีพ   ทักษะพื้นฐาน และทักษะหลักสูตรวิชาชพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน และทักษะหลักสูตรวิชาชพระยะสั้น                 
ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 25625644  ขึ้นขึ้น  

5.   5.   วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

55..11..  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวชิาชีพแก่เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวชิาชีพแก่ผู้เรียนผู้เรียน  
55..22..  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลทางการศกึษาของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลทางการศกึษาของผู้เรียนผู้เรียน  
55..33..  เพื่อเป็นการจดัเตรยีมผู้เพื่อเป็นการจดัเตรยีมผู้ เรียนเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชพีระดับกรมอาชีวศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชพีระดับกรมอาชีวศึกษา  
55..44..  เพื่อสรา้งความตระหนักในความสำคัญของวชิาชีพใเพื่อสรา้งความตระหนักในความสำคัญของวชิาชีพในการประกอบอาชีพแก่นการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนผู้เรียน  
  

66..  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
66..11  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  

66..11..11  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
หลักสูตรหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น วชิาชพีระยะสั้น   และสาขาวชิาชา่งยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ   และสาขาวชิาชา่งยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ   
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประกาศนียบัตร (ปวช.) อย่างน้อย 2อย่างน้อย 200    คน คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม  
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66..11..22  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
หลักสูตรหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น วชิาชพีระยะสั้น   และสาขาวชิาชา่งยนต์ ทักษะงานจักรยานยนและสาขาวชิาชา่งยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ   ต์ หลักสูตวิชาชีพ   
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประกาศนียบัตร (ปวช.) อย่างน้อย 2อย่างน้อย 200    คน คน สามารถประยุกต์และนำไปใช้แก้ปัญหาในงานสามารถประยุกต์และนำไปใช้แก้ปัญหาในงาน
อาชีพได้อาชีพได้  

  

66..22  เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
66..22..11  ผู้เรียนและผู้เรียนและครูผู้สอนครูผู้สอน  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ   

หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพระยะสั้น   และสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ   และสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ   
ประกาศนียบัตร (ปวช.)ประกาศนียบัตร (ปวช.)   ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ กล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้ากล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี  
  

77..  วิธีดำเนินงาน วิธีดำเนินงาน //  ปฏิทินปฏิบัติงานปฏิทินปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน  
พ.ศ. 256พ.ศ. 25644  พ.ศ. 256พ.ศ. 25655  

ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เม.ยเม.ย  พ.คพ.ค  มิ.ยมิ.ย  ก.คก.ค  ส.คส.ค  ก.ยก.ย  

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          
ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ                          
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          

สรุปรสรุปรายงานายงาน                          

  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

งบประมาณ งบประมาณ 8,68,60000  บาทบาท  
                  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                    99..11  ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน  
                    99..22  ผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น  
                    99..33  ผู้เรียนผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปใชป้ระกอบอาชีพได้มีความเชื่อมั่นในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปใชป้ระกอบอาชีพได้  
                    99..44  ผู้เรียนผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชพีในระดับภาคต่อไปที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชพีในระดับภาคต่อไป  

1100..  การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล  
สรุปผลการดำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่  17โครงการที่  17  

โครงการ  จัดทำชุดเสื้อผ้าไหมให้แก่นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ ให้แก่ทูตานุทูต โครงการ  จัดทำชุดเสื้อผ้าไหมให้แก่นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ ให้แก่ทูตานุทูต   

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ1. ผู้รับผิดชอบโครงการ            แผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกายแผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย  

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

  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ::  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ::  ด้ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
            ตามที่ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับมูลนิธิช่วยเหลือตามที่ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับมูลนิธิช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว จัดทำโครงการมหกรรมผ้าไหม นักท่องเที่ยว จัดทำโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 1ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 100  ปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ให้สถานศึกษาที่มีแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนได้อาชีวศึกษา จึงได้ให้สถานศึกษาที่มีแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนได้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ความสามารถของผู้เรียน แผพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ความสามารถของผู้เรียน แผนกวิชาผ้าและนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกแบบเสื้อผ้าและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกแบบเสื้อผ้าและตัดเย็บ
เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหมของไทย ให้แก่ทูตานุทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหมของไทย ให้แก่ทูตานุทูต กงสุลกิตติมศักดิ์   

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์                
  5.1 5.1 เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบและตัดเย็บให้แก่ท่านทูตานุทตู กลสุลกิตติมศกัดิ์เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบและตัดเย็บให้แก่ท่านทูตานุทตู กลสุลกิตติมศกัดิ์  
    5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามัคครี่วมกันออกแบบและตัดเย็บ5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามัคครี่วมกันออกแบบและตัดเย็บ  

6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ          
  6.1  เชิงปริมาณ6.1  เชิงปริมาณ    
  --  ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย ทกุคน ร่ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย ทกุคน ร่วมกันตัดเย็บวมกันตัดเย็บ  

  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
      --  ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ จากการร่วมกันออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ทีต่ัดเย็บจากผา้ไหมผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ จากการร่วมกันออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ทีต่ัดเย็บจากผา้ไหม  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 เสนอโครงการ7.1 เสนอโครงการ  
7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
77..44  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
7.5 ดำเนินงานตามโครงการ7.5 ดำเนินงานตามโครงการ  
7.6 ตดิตามและประเมินผล7.6 ตดิตามและประเมินผล  
77..77  รายงานผลรายงานผล  
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8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    จากเงิน งบรายจ่ายอื่น  (โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 1จากเงิน งบรายจ่ายอื่น  (โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 100) ประจำปี พ.ศ. 2564   ) ประจำปี พ.ศ. 2564     
      11..  ค่าวัสดุทีใ่ช้ตดัเย็บชุดผ้าไหมให้ท่านทูตานุทูตค่าวัสดุทีใ่ช้ตดัเย็บชุดผ้าไหมให้ท่านทูตานุทูต  เป็นเงิน 3เป็นเงิน 300,,000000    บาทบาท  

9.  9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1  ผู้เรียนไดร้ับความรูแ้ละประสบการณ์ในการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหม 9.1  ผู้เรียนไดร้ับความรูแ้ละประสบการณ์ในการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหม   
  9.2  เป็นการประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสา9.2  เป็นการประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพดัช่างสีพ่ระยารพดัช่างสีพ่ระยา  

1100. การติดตามและประเมินผลโครงการ    . การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    รายงานผลการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่ 18โครงการที่ 18  

โครงการ จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศโครงการ จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ  
  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

  

33..    ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่ยุทธศาสตร์ที ่11  ยกระดบัคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยกระดบัคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที ่ยุทธศาสตร์ที ่22  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอตอ่ความต้องการของประเทศเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอตอ่ความต้องการของประเทศ  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

  การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
สารพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะสารพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตและอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคน และรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับพัฒนากำลังคน และรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง   เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
ความความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม  

ดังนั้น ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานจึงได้จัดโครงการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ  ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ    

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

66 .. 11     เพื ่อเพื ่อคุณภาพครูผ ู ้สอนแผนกวิชาช่างเครื ่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคุณภาพครูผ ู ้สอนแผนกวิชาช่างเครื ่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เรียนประชาชนทั่วไปเข้าสู่มาตรฐานสากลคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เรียนประชาชนทั่วไปเข้าสู่มาตรฐานสากล   

66..22    เพื่อเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
  

77. เป้าหมาย. เป้าหมาย  
          77..11  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  

--  ครูผู้ครูผู้สอนแผนกวิชาชา่งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสอนแผนกวิชาชา่งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา 1100  คน / รุ่นคน / รุ่น  

--  ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 1100  คน / รุ่นคน / รุ่น  
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        77..22  เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
--  ผู้ เข้าผู้ เข้า รับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีรับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  

  

88. วิธีการดำเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน. วิธีการดำเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการดำเนินการขั้นตอนการดำเนินการ  
พ.ศ. พ.ศ. 25652565  

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.  

11. เตรียมแผนงานเพื่อเขียนโครงการอนุมัติ. เตรียมแผนงานเพื่อเขียนโครงการอนุมัติ                  

22. . ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน                  

33. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                  

44. ปฏิบัติงานตามโครงการ. ปฏิบัติงานตามโครงการ                  

55. ติดตามและประเมินผล. ติดตามและประเมินผล                  
  

9. งบประมาณดำเนินการ9. งบประมาณดำเนินการ  
11..  ค่าวิทยากรค่าวิทยากร  16 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง xx  11,,220000  บาทบาท  รวมรวม  1919,,220000  บาทบาท  
22..  ค่าคณะกรรมการทดสอบ   ค่าคณะกรรมการทดสอบ   33  xx    11,,000000  บาท บาท xx  22  รุ่นรุ่น  รวม    รวม              66,,000000                    บาทบาท  
33..  ค่าที่พักวิทยากรค่าที่พักวิทยากร  11  คนคน  xx  880000  xx  2 คืน2 คืน  รวมรวม    11,,660000  บาทบาท  
44..  ค่าอาหารกลางวัน/ว่าง  ค่าอาหารกลางวัน/ว่าง  3300  คน คน xx  115500  บาท บาท xx  22  มื้อ มื้อ xx  2 วัน 2 วัน   รวม  รวม      1188,,000000    บาทบาท  
55..  ค่าวัสด ุ (ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม)ค่าวัสด ุ (ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม)  รวมรวม    3,53,50000    บาทบาท  
66..  ค่าที่พักครูที่มาอบรมค่าที่พักครูที่มาอบรม  1100  คนคน  xx  880000  xx  2 คืน2 คืน  รวม      รวม        1616,,000000  บาทบาท  
77..  ค่าทำป้ายประชาสัมพันธศ์ูนย์ค่าทำป้ายประชาสัมพันธศ์ูนย์  รวมรวม  1100,,000000          บาทบาท  
88..  ค่าอุปกรณ์ทดสอบต่างๆค่าอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ  รวม      รวม        2525,,770000  บาทบาท  

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น                           110000,,000000    บาทบาท  
  
1100. ผลที่คาดว่าจะได้รับ. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1100..11  ครูผู ้สอนแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการครูผู ้สอนแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และผู้เรียนประชาชนทั่วไปเข้าสู่มาตรฐานสากลอาชีวศึกษา และผู้เรียนประชาชนทั่วไปเข้าสู่มาตรฐานสากล  

1100..22  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

11. การติดตามและประเมินผล11. การติดตามและประเมินผล  
  1111..11  ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ  

1111..22  สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการสอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ  
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โครงการที่  19โครงการที่  19  
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ::    
11..11    นางสาวรุ่งนภานางสาวรุ่งนภา  ปุณยานุเดชปุณยานุเดช  ผู้อำนวยการวทิยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยาผู้อำนวยการวทิยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา  
11..22  นายบุญช่วยนายบุญช่วย  บัวคลี่บัวคลี่  ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ครูชำนาญการ ทำหน้าที่  

รองผู้อำนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากร รองผู้อำนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากร   
1.31.3  นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์  วรพงศธรวรพงศธร  ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ครูชำนาญการ ทำหน้าที่  

รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
11..44  นางสาวบุญนาคนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีภัทรพงศ์มณี  ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  

รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมอืรองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมอื  
1.51.5  นางสุกัญญานางสุกัญญา  แย้มยิ้มแย้มยิ้ม  ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  

รองผู้อำนวยการฝา่ยวชิาการรองผู้อำนวยการฝา่ยวชิาการ  
1.61.6  นางสาววิมพ์วรานางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่วงษ์ใหญ่  หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
1.71.7  นางสาวชลลดานางสาวชลลดา  โชติเสนโชติเสน  ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

  

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

  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

      ยุทธศาสตร์เพิ่มปรมิาณผู้เรียนยุทธศาสตร์เพิ่มปรมิาณผู้เรียน      ยุทธศาสตร์เพิ่มคณุภาพผู้เรียนยุทธศาสตร์เพิ่มคณุภาพผู้เรียน  
      ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ        ยทุธศาสตรพ์ัฒนาระยทุธศาสตรพ์ัฒนาระบบการบริหารบบการบริหาร  

33..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
    การดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการการจัดการดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การดำเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการการแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การดำเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู ้ปฏิบัติงานต่อผู ้ปฏิบัติงาน รวมทั ้งจากผู ้บริหาร            ปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู ้ปฏิบัติงานต่อผู ้ปฏิบัติงาน รวมทั ้งจากผู ้บริหาร            
ของสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดของสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา  

    ในการนี ้ ว ิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา จึงได้นำแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างในการนี ้ ว ิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา จึงได้นำแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากำหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ     สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากำหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ     
ในเทศการปีใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารแลในเทศการปีใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารแล ะโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและะโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและ
ขยายผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษา         ขยายผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษา         
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ        สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ        
ซึ ่งมีคุซึ ่งมีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร           ณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร           
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอุปการะคุณแก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ที่ผลิตได้อีกด้วยทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอุปการะคุณแก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ที่ผลิตได้อีกด้วย   
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44..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  4.1  4.1  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ    เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ    
นำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคตนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต  
  4.2  เพื่อขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้    4.2  เพื่อขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้    
ที ่เป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีที ่เป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชี พระยะสั ้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัย       พระยะสั ้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัย       
สารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  

55..  เป้าหมายเป้าหมาย  
  5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
    5.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   
      เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน   
    5.1.2  จ5.1.2  จำนวนขนมคุกกี้ สำหรับมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า ำนวนขนมคุกกี้ สำหรับมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า   
      50 กล่อง50 กล่อง  
  5.2 5.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม   

  ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในเทศกาลปีได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในเทศกาลปี
ใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกกี้ใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกกี้
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่  

66..  กิจกรรม/วิธีการดำเนินการกิจกรรม/วิธีการดำเนินการ  
  จัดจัดฝึกอบรมวิชาชีพขนมอบประเภทคุกกี้ฝึกอบรมวิชาชีพขนมอบประเภทคุกกี้  ณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

  (สาขาเอี่ยมละออ) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา(สาขาเอี่ยมละออ) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

77..  ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม  
  

วัน  เดือน  ปีวัน  เดือน  ปี  ดำเนินการดำเนินการ  ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ  
มกราคม 2565มกราคม 2565  --  ร ่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง ร ่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง จ ัดฝึกอบรมจัดฝึกอบรม

วิชาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีวิชาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปี
ใหม่ใหม่  
--  ฝ่ายวิชาการ นำเสนอโครงการฝ่ายวิชาการ นำเสนอโครงการ  

--  ผู้อำนวยการผู้อำนวยการ  
--  รองผู้อำนวยการฝา่ยวชิาการรองผู้อำนวยการฝา่ยวชิาการ  

มกราคม 2565มกราคม 2565  --  จัดส่งโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณจัดส่งโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ  
--  ติดตามงบประมาณดำเนินการติดตามงบประมาณดำเนินการ  

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

มกราคม 2565มกราคม 2565  --  จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ  
    ดำเนินการโดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการดำเนินการโดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
--  จัดหาวัสดุฝึกผลิตคุกกี้สี่พระยาจัดหาวัสดุฝึกผลิตคุกกี้สี่พระยา  

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
  

มกราคม 2565มกราคม 2565  บรรจุผลิตภัณฑ์คุกกี้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ บรรจุผลิตภัณฑ์คุกกี้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์   --  นางสาววิมพ์วรา  วงษืใหญ่นางสาววิมพ์วรา  วงษืใหญ่  
--  นางสาวชลลดานางสาวชลลดา    โชติเสนโชติเสน  
--  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวชิาชีพผู้เข้ารับการฝึกอบรมวชิาชีพ  

กุมภาพันธ์ 2565กุมภาพันธ์ 2565  สรุปรายงานกาดำเนินการตามโครงการสรุปรายงานกาดำเนินการตามโครงการ  คณะกรรมการประเมินผลคณะกรรมการประเมินผล  
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88..  งบประมาณงบประมาณ  
จากเงินงบประมาณ  ค่าวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ  จำนวน 30,000 บาทจากเงินงบประมาณ  ค่าวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ  จำนวน 30,000 บาท  

99..  ระยะเวลาดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงาน  
มกราคม 2565 มกราคม 2565 --  กุมภาพันธ์ 2565กุมภาพันธ์ 2565  

1100..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ   

ผลิตขนมคุกกี้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถนำผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลยัฯ     ผลิตขนมคุกกี้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถนำผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลยัฯ     
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้างลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี
อุปการะคุณอุปการะคุณ  

1111..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
1111..11  เก็บข้อมูลจากแบบประเมินเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน  
1111..22  สรุสรุปผลการดำเนินวานตามโครงการปผลการดำเนินวานตามโครงการ  
1111..33  จัดทำรูปเล่มรายงานจัดทำรูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  20โครงการที่  20  
  

โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทกัษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทกัษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  

11..  ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายชาลี  วงศ์สอนธรรมนายชาลี  วงศ์สอนธรรม    หัวหน้าแผนกวิจิตรศิลป์ หัวหน้าแผนกวิจิตรศิลป์   

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตามโครงการตาม    พ.ร.บ. งบประมาณพ.ร.บ. งบประมาณ  
          โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ 1.6 ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วยแผนกวิจิตรศิลป์ มีความต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้จริงและด้วยแผนกวิจิตรศิลป์ มีความต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้จริงและ

มีคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ จึงได้การจัดการเรียนการสอนด้วยการมุ่งเน้นการปฏิบัติมีคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ จึงได้การจัดการเรียนการสอนด้วยการมุ่งเน้นการปฏิบัติ งานจริง งานจริง 
โดยมีการยกตัวอย่าง สาธิตและให้ปฏิบัติตาม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการยกตัวอย่าง สาธิตและให้ปฏิบัติตาม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้ว ผู้สอนจึงมีความต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้ว ผู้สอนจึงมีความต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้นอกสถานที่และได้มีโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากวิทยากรภายนอก เพื่อเรียนรู้นอกสถานที่และได้มีโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากวิทยากรภายนอก เพื่อ เป็นการสร้างเป็นการสร้าง
ประสบการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ที่มากขึ้นนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสบการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ที่มากขึ้นนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพและมีความสุขในการทำงานคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11  เพื่อนำนักเรียนศึกษาศึกษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ สว่นซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาเพื่อนำนักเรียนศึกษาศึกษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ สว่นซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
  55..22  เพื่อใเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้พัฒนาทักษะฝีมือห้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้พัฒนาทักษะฝีมือ  
  55..33  เพื่อประชาสัมพันธ์วทิยาลัยโดยการนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดแสดง ณ หอศิลป์ สีพ่ระยา เพื่อประชาสัมพันธ์วทิยาลัยโดยการนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดแสดง ณ หอศิลป์ สีพ่ระยา   
  อาร์ต แกลอรี่อาร์ต แกลอรี่  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วดัสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วดัสำเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
            66..11..11  ผู้เข้ารับการฝกึอบรมแผนกวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมโครงการ 20 คนผู้เข้ารับการฝกึอบรมแผนกวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมโครงการ 20 คน  
            66..11..22  ครูแผนกวิจติรศิลป์ 2 คนครูแผนกวิจติรศิลป์ 2 คน  
            6.1.3 วทิยากรภายนอก 2 คน6.1.3 วทิยากรภายนอก 2 คน  

  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
            66..22..11  ผู้เข้ารับการฝกึอบรมสร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพทีค่รูกำหนดผู้เข้ารับการฝกึอบรมสร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพทีค่รูกำหนด  

          66..22..22  ได้ประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยผา่ได้ประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยผา่นผู้เข้าชมผลงานที่ หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต แกลอรี ่นผู้เข้าชมผลงานที่ หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต แกลอรี ่  
  



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  8877  
 

 

  

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

ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2565ปี พ.ศ. 2565  สถานที่สถานที่  

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

ประชุมแผนกเพื่อเตรียมประชุมแผนกเพื่อเตรียม
โครงการโครงการ  

                  หอศิลป์ หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต สี่พระยา อาร์ต 
แกลลอรี่แกลลอรี่  

ปฏิบัติตามโครงการปฏิบัติตามโครงการ                    ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมาจ.นครราชสีมา  

นำผลงานผู้เรียนจัดแสดงนำผลงานผู้เรียนจัดแสดง                    หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต 
แกลลอรี่แกลลอรี่  

ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาสัมพันธใ์ห้
บุคคลภายนอกเข้าชมบุคคลภายนอกเข้าชม
ผลงานที่จัดแสดงผลงานที่จัดแสดง  

                  ป้ายประชาสัมพันธ ์และป้ายประชาสัมพันธ ์และ
เว็บไซต์ เว็บไซต์ ของวิทยาลัยของวิทยาลัย  

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                      

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
    จากเงิน จากเงิน   งบประมาณ งบ ดำเนินงานงบประมาณ งบ ดำเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     3300,,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน)000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน)  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  นักเรียนศึกษาศกึษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมานักเรียนศึกษาศกึษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
  99..22  ได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้พัฒนาทกัษะฝีมือได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้พัฒนาทกัษะฝีมือ  

9.3 ได้ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยโดยการนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดแสดง 9.3 ได้ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยโดยการนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดแสดง ณ หอศิลป์ สี่พระยา ณ หอศิลป์ สี่พระยา   
  อาร์ต แกลอรี่อาร์ต แกลอรี่  

1100..  การติดตาม และการติดตาม และการประเมินผล โครงการการประเมินผล โครงการ  
    1100..11  ภาพถ่ายกิจกรรมภาพถ่ายกิจกรรม  
  1100..22  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
  1100..33  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 256ปีงบประมาณ 25655  

  
ฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่  2โครงการที่  211  
โครงการโครงการ  การดูแลและแนะแนวผู้เรียนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

11..  ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา  
  งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานงานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน  
  
  

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

  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อที่ 1.1 การดูแลผู้เรียนข้อที่ 1.1 การดูแลผู้เรียน  

4. 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22562562    ประกอบด้วยประกอบด้วย  33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2121    ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22565622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้น  ตามความต้องการของสั้น  ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาเนื่องจากการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละราย วิชาชีพระยะสั้น  และเป็นการแนะแนวทางในการวิชาชีพระยะสั้น  และเป็นการแนะแนวทางในการ
ประกอบวิชาชีพของผู้เรียนประกอบวิชาชีพของผู้เรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการหารายได้เสริม   ในการประกอบได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการหารายได้เสริม   ในการประกอบ
อาชีพนอกเหนืองานประจำอาชีพนอกเหนืองานประจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคล5.1 เพื่อดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคล  
  5.2 เพื่5.2 เพื่ออแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  
    6.1.2 ร้อยละ6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  ครูสามารถดูแลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคลครูสามารถดูแลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล  
  6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการ7.4 ดำเนินการ  
    7.4.7.4.11   กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถสำเร็จกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคันการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน  
    7.4.27.4.2  จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น  แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  
    7.4.3 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศกึษา7.4.3 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศกึษา  
    7.4.4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา7.4.4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม  
  9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม.1 รายงานผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม  
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โครงการที่  22โครงการที่  22  
  

โครงการโครงการ      บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนบริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน  
  

  

11..      ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      หัวหน้างานโครงการพิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  จดัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนยุทธศาสตร์ที ่ 1  จดัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

                            กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝกึอบรมเพื่อให้ผู้ฝกึอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝกึอบรมเพื่อให้ผู้ฝกึอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ในงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษากำหนดให้นักศึกษาในแต่ละสาขางานต้องนำในงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษากำหนดให้นักศึกษาในแต่ละสาขางานต้องนำ

ความรู้ที่ได้รับ ออกให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ความรู้ที่ได้รับ ออกให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2   ครั้ง ครั้ง จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาชีพและจึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
5.5.1 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีความรู ้ดา้นวิชาชีพ1 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีความรู ้ดา้นวิชาชีพ  
55..22  เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปขยายผลให้กบัชุมชนของตนเอง สร้างจิตอาสาที่ดกีับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปขยายผลให้กบัชุมชนของตนเอง สร้างจิตอาสาที่ดกีับนักศึกษา  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  ให้บริการปีละ 2 ครั้งให้บริการปีละ 2 ครั้ง  
66..11..22  จำนวนผู้เข้ารับบริการ 50 คนจำนวนผู้เข้ารับบริการ 50 คน  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  ประชาชนได้รับความรูด้า้นวิชาชพีประชาชนได้รับความรูด้า้นวิชาชพี  
66..22..22  นักศึกษานำความรู้ไปพฒันาชุมชนของตนเองได้นักศึกษานำความรู้ไปพฒันาชุมชนของตนเองได้  

  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการ  
7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ7.4 ดำเนินงานตามโครงการ  
7.5 ตดิตามและประเมินผล7.5 ตดิตามและประเมินผล  

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  จากเงิน โครงการตาม พ.ร.บ. จากเงิน โครงการตาม พ.ร.บ.   งบประมาณงบประมาณ  
  เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ  50,000  50,000  บาทบาท  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ประชาชนได้รับความรูด้า้นวิชาชีประชาชนได้รับความรูด้า้นวิชาชีพพ  
99..22  นักศึกษาสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้นักศึกษาสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่  23โครงการที่  23  
  
โครงการ โครงการ ขยายบทบาทขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FFiixx  IItt  CCeenntteerr) )   

1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ 1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ   
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  ผู้ดำเนินโครงการ        ผู้ดำเนินโครงการ        หัวหน้างานโครงการพิเศษฯหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน    

กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้แลกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพะทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

((FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ––  2554  และเป็นแนวทาง2554  และเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้านช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้าน
การให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ การให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่     โดยโดยมีมี
เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์  ใน 2 ชุมชนใน 2 ชุมชน  

  ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู ้พัฒนาทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู ้พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการ ยกระดับพัฒนาคุณภาพยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน      ชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน      
((FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความสำคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความสำคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง       
การรวมกลุ ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในกการรวมกลุ ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในก ารประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับารประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
    5.1 ผลต่อประชาชน5.1 ผลต่อประชาชน  

5.1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ5.1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
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5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายความการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืนร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  

5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพื้สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้นตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น  

5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยกา5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยกา รยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื ่องจักรที ่ใช้ในการรยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื ่องจักรที ่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือนประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน  

5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
  5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา  

5.2.1  5.2.1  เพิ่เพิ่มมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  
5.2.2 5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั ้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ             สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั ้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ             

มีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามามีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามา รถรถ
ในการแข่งขันของประเทศในการแข่งขันของประเทศ  
  5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  

5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวันงานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน  

5.3.2 5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าคุณภาพสินค้า  

5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีม5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีม
ช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจัช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจั กรที่ใช้ในการกรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน  

6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย  
    6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  6.1.1 ชุมชน และพื้นที่ออกให้บริการดำเนินการหลักจำนวน 2 ชุมชน  6.1.1 ชุมชน และพื้นที่ออกให้บริการดำเนินการหลักจำนวน 2 ชุมชน    
    6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 ––  5  ชุมชนได้รับบริการ5  ชุมชนได้รับบริการ  
    6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รั6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่อมแซม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 รายการบการซ่อมแซม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ  
    6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า  100 คน6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า  100 คน  
  6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จำนวนอย่างน้อย 10 คน6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จำนวนอย่างน้อย 10 คน  
    6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน  6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน    

6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน อย่างน้อย 2 รายการ6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน อย่างน้อย 2 รายการ   
  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื ่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื ่องมือ อุปกรณ์6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื ่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื ่องมือ อุปกรณ์
ดำรงชีวิตประดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
ของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่ายของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย   

6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือนงชีวิตประจำวันของครัวเรือน  
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6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้   

6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนา6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนา
ศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน  

6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้  

6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม 6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เสริมสร้างมาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น  

6.2.7 นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ6.2.7 นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชนปฏิบัติงานในชุมชน  

6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ  6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ      
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในมีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศการแข่งขันของประเทศ  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการ  
7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
7.4 7.4 ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  
7.5 ติดตามและประเมินผล7.5 ติดตามและประเมินผล  

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  จากเงิน โครงการ พ.ร.บ. งบประมาณจากเงิน โครงการ พ.ร.บ. งบประมาณ    
  เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ  14,64014,640    บาทบาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร 9.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร   

สัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ำกว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรกัษาสัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ำกว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรกัษา
และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่อและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนงใช้ในครัวเรือน  

99..22    ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ   
ซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ  

9.3 9.3   การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน  ละ 1 รายการการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน  ละ 1 รายการ   

10. กา10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    รติดตามและประเมินผลโครงการ      
    จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่  24โครงการที่  24  
  
โครงการ  โครงการ  ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์    

11..  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ   
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ      หัวหน้านางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ      หัวหน้างานกิจกรรมฯ  งานกิจกรรมฯ    
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
                  โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  
                    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 1    จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

กลยุทธ์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

การการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ..ศศ. 2561. 2561  
  มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1  1  คุณลักษณะของผูคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงคสําเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์  

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 11..33  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ผูผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสั ยที่ดี ภูมิใจและยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น  ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนอื่น  ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดลสิ่งแวดล้อมอม  
  
44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ 7 7 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  2560  2560  
กำหนดให้วันที่กำหนดให้วันที่     5  5  ธันวาคมของทุกปีธ ันวาคมของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม            เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม            
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแ ห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนา คุณธรรม พระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งมีความประพฤติ รวมทั้งมีความประพฤติ ที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ในการที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ในการ
นี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  นี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  1 1 กรกฎาคม กรกฎาคม 2529  2529  
มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า ““การบำเพ็ญประโยชน์ ช่การบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น วยเหลือผู้อื่นนั้น 
เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกัน และกัน ซึ่งในที่สุดเป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกัน และกัน ซึ่งในที่สุด
จะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถ รักษาความเป็นจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถ รักษาความเป็น
อิสระ และความมั่นคงของชอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไปาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป""  

  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาตลอดจนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาตลอดจน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้นครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งความสำคัญของได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งความสำคัญของ
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การเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้การเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและ
บุคลากรทางกาบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีจิรศึกษาของวิทยาลัยฯ มีจิตสำนึกที่ดีและมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสำนึกตสำนึกที่ดีและมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสำนึก
การม ีส ่ วนร ่วม ส ่ ง เสร ิมความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ด ีต ่อองค ์กรส ่ ง เสร ิมให ้ม ีจ ิตสาธารณะ ม ีความร ักและการม ีส ่ วนร ่วม ส ่ ง เสร ิมความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ด ีต ่อองค ์กรส ่ ง เสร ิมให ้ม ีจ ิตสาธารณะ ม ีความร ักและ   
ความสามัคคีภายในองค์กร และ เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคม ประเทศชความสามัคคีภายในองค์กร และ เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไปาติต่อไป  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหาภูมิพลอ ดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรมหาราช บรมนาถบพิตร  
55..22  เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ ช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันและการ ช่วยเหลือผู้อื่น  
55..33  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
66..11  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  

--      นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
66..22  เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

--        ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 8800  ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ร ่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ร ่วมทำกิจกรรมจิตอาสา   
บำเพ็ญประโยชน์  รู ้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู ้อื ่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์  รู ้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู ้อื ่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่าง   
ให้เป็นประโยชให้เป็นประโยชน์น์  

77..  ระยะเวลาดำเนินการโครงการระยะเวลาดำเนินการโครงการ  

วันที่ 3  ธันวาคม  วันที่ 3  ธันวาคม  25642564  

88..  สถานที่ดำเนินโครงการ   สถานที่ดำเนินโครงการ     
--  บริเวณโดยรอบวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯบริเวณโดยรอบวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

--  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
  

99..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
99..11  เสนอโครงการเสนอโครงการ  

99..22  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ  

99..33  แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

99..44  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  

99..55  ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล  
  

1100..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  

งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจำงบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจำ  
                  เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ    10,00010,000    บาทบาท      
                                      รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน 1100,,000  บาท000  บาท  
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1111..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1111..11  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 8800  ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ    

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
1111..22  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 8800  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ 

แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น   
1111..33  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 8800  มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

1122..  การติดตามและประเมินผลโครงการ    การติดตามและประเมินผลโครงการ      
        จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่ 25 โครงการที่ 25   
  
โครงการ โครงการ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทยย  

11..  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ   
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ            หัวหน้าหัวหน้างานกิจกรรมฯ  งานกิจกรรมฯ    

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 1    จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

กลยุทธ์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
  การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611  

  มมาาตตรรฐฐาานที่ นที่ 11    คคุุณณลักลักษณษณะะขอของงผผูู้สํสําเราเร็็จจกการารศศึกึกษษาาอาชอาชีวีวศศึกึกษาษาที่ที่พพึงปึงปรระสงะสงคค  

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 11..33  ด้านคุณธรรมด้านคุณธรรม  จริจริยยธรรมธรรม  แและละคุณคุณลลักักษษณณะทะที่ี่พพึึงปงปรระสงะสงคค  

ผูผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่อื่น  คน  ความรับผิดชอบวามรับผิดชอบ  ตามบทบาทหนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดลสิ่งแวดล้อมอม  
  
44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      
ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ สำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ สำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดี  โดยถือเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดี  โดยถือเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจสำคัญในการจัดกิจกรรมของอาชีวศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจสำคัญในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาสถานศึกษา  

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
5.15.1    เพื่อให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา เพื่อให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์  
5.2 5.2   เพื่อให้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
5.35.3    เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย  
    6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

--      นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
--    มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งมีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  
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  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
--    นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ศาสนา พระมหากษัตริย์  
--    นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาในักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาใ นระบอบประชาธิปไตยอันมี นระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
--      นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.17.1  เสนอโครงการเสนอโครงการ  
7.2 ขออนุมัติโครงการ7.2 ขออนุมัติโครงการ  
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
7.4 7.4 ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  
7.5 ติดตามและประเมินผล7.5 ติดตามและประเมินผล  

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  จากเงิน โครงการตามภาระงานประจำจากเงิน โครงการตามภาระงานประจำ      
  เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ    330,000 0,000 บาทบาท      
                            รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน 330,000 0,000 บาทบาท  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค9.1  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคมวามคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม  
9.2  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคม9.2  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคม   
9.3  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานแบบทีมสัมพันธ์9.3  นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานแบบทีมสัมพันธ์  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่  26โครงการที่  26  
  

โครงการ โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    

11..  ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  
22. . ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจำโครงการตามภาระงานประจำ  
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้องกับนโยบายความสอดคล้องกับนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเตรียมความพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเตรียมความ
พร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก

คนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล   ฝึกฝึก
ทักษะกระบวนกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และารคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ง
ผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิ ตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุขสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

การปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องคัญยิ่ง ที่จะต้อง
จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดีรับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียน ต่อโรงเรียน   

ดังนั้น งานดังนั้น งาน  

แนะแแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีปี
การศึกษา 256การศึกษา 25644  ในครั้งนี้ในครั้งนี้  

55..  วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ  

55..11  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ  
55..22  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำความรู้จักกับผู้บริหารแเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาละบุคลากรของสถานศึกษา  

  

66..  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2564  
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  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของผู้เรียน ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของผู้เรียน ประวัติความประวัติความ
เป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากรเป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร  

77..  วิธีการดำเนินงานวิธีการดำเนินงาน    
77..11  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ  
77..22  แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
77..33  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  
77..44  ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล  
77..55  สรุปรายงานสรุปรายงาน  

88..  งบประมาณในการดำเนินโครงการงบประมาณในการดำเนินโครงการ  
  จากเงิน โครงการตามภาระงานประจำจากเงิน โครงการตามภาระงานประจำ  งบประมาณ   งบประมาณ   5,000 5,000 บาทบาท  
  

99..  ผลที่ผลที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะได้รับ  
99..11  ผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย  
99..22  ผู้เรียนได้ทำความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู ผู้เรียนได้ทำความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู ––  อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    จัดทำแบบสอบถาม จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่  27โครงการที่  27  
  
โครงการโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 256รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 5   

(ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน)(ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน)  
  

11..  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ      
หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ  11))    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
  22))    หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  

  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ กลไก กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะการทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบวิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบบใหม่ สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม่ สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา  

    

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง         
ทั้งต่อบุคคล ทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต   อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดอีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิด
การเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่าง  ๆๆ  

  ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่
แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่แม้การปราบปรามยาเสพติดที่
ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายา
เสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย   และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษและที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษ
ไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากกไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวนารสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวน
เพิ่มขึ ้นเรื ่อยเพิ่มขึ ้นเรื ่อย  ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุน               
ด้วยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ยายาเสพติดในระดับเสพติดในระดับสถานศึกษาสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดี  

  ดังนั้น ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึงวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึง ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาด
อยู่ในขณะน้ี  จึงได้จัดทำโครงการอยู่ในขณะน้ี  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
งบประมาณ งบประมาณ 25652565    ขึ้น  ขึ้น    
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55..  วัตวัตถุประสงค์ถุประสงค์  
5.1  5.1  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการให้เกิดการตื่นตัวในการ  

  แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษาสถานศึกษา  
5.2  5.2  เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสถานศึกษาสถานศึกษา  
5.3  5.3  เพื่อเป็นกาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มา  
  ประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุดประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด  
5.4  5.4  เพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไปให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป  

  

66..  เป้าหมาเป้าหมาย ย และตัวชี้วัดความสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
เชิงเชิงปริมาณปริมาณ  

      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปลอดจากยาเสพติด ปลอดจากยาเสพติด   ร้อยละ ร้อยละ 100100  
      เชิงเชิงคุณภาพคุณภาพ  
        ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผู้เรียนผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยา่งยั่งยืนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยา่งยั่งยืน  

77..  วิธีการดำเนินงานวิธีการดำเนินงาน  
  

ขั้นตอนการดำเนนิงานขั้นตอนการดำเนนิงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25655  

ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  
11..  ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                  
22..  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                  
33..  แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                  
44..  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ                  
55..  ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                  
66..  สรุปรายงานสรุปรายงาน                  

  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  งบประมาณประจำปี พ.ศ.256งบประมาณประจำปี พ.ศ.25655      เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 10,00010,000    บาทบาท  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11    ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพตดิเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพตดิ  

  9.2  9.2  เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น  
  9.3  9.3  เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลเกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล                      
      ต่อต่อสถานศึกสถานศึกษาเษาเพิ่มมากขึ้นพิ่มมากขึ้น  
  9.4  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา9.4  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไปเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป  

1100..    การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
  10.1  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ10.1  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ  
  10.2  จัดทำรูปเล่มรายงาน  10.2  จัดทำรูปเล่มรายงาน        
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โครงการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ 256ปีงบประมาณ 25655  

  
ฝ่ายฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการที่ โครงการที่ 3300  
  

  
โครงการ  โครงการ    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ  
  หัวหน้าหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธรุกิจงานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธรุกิจ  
  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้ตั้งแต่ปีการศึกษางแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลกิดประสิทธิผล  

  เนื ่องจากการเนื ่องจากการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                  
เป็นเรื่องสำคัญที่วิทยาลัย ฯ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็นเป็นเรื่องสำคัญที่วิทยาลัย ฯ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็น
การแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรีการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรี ยนยนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการหารายได้ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการหารายได้
เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำเสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    
  

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน  
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  3ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  300    ท่านท่าน  
  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  

  66..22..11  ผู้เรียนมีสมผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
  6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้7.4 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..22..11  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
9.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ9.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการปร.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระะกอบอาชพีอิสระ  
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โครงการที่  3โครงการที่  311  
  

โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัยโครงการ  ส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ  
  หัวหน้าหัวหน้างานวิจัยพัฒนา งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
  
  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 3 ดา้นผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอนข้อที่ 3.1 ดา้นผู้สอน  
  ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอนข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้ตั้งแต่ปีการศึกษางแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลกิดประสิทธิผล  
  เนื่องจากการเนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัยส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย   เป็นเรื่องสำคัญ  เป็นเรื่องสำคัญ  
เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู ้เรียนใช้เป็นการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู ้เรียนใช้เป็นการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน ได้ทำให้ผู ้เรียนได้ทำให้ผู ้เรียน                      
มีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริม ในการนการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริม ในการ
ประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัย5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัย   
  5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำการหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ  
  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย6.1.1 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย  จำนวน 1จำนวน 100  ผลงานผลงาน  
  6.2 6.2 เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

  --  ผู้เรียนมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นผู้เรียนมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำการหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงานงตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัยแก่ผู้เรียน7.4 ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัยแก่ผู้เรียน   
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  --  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม  
  9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลส่งเสริมผู้เรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือก.1 รายงานผลส่งเสริมผู้เรียน  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือการวิจัยารวิจัย  
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โครงการที่  3โครงการที่  322  
  

โครงการโครงการ  พัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ  
  งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.4 ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..  22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  

  ในการนี้ในการนี้ การจัดการระบบข้อมูลสารเทศการจัดการระบบข้อมูลสารเทศ เป็นเเป็นเรื ่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา รื ่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา                     
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างแห่งเรียนรู้ ร่วมไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างแห่งเรียนรู้ ร่วมไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการ
บริหารสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา  บริหารสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา                    
ให้มีคุณภให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  าพมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    
  

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ5.1 เพื่อพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
  5.2 เพื่อ5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานศกึษาประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานศกึษา  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 พัฒนาข้อมูลสารพัฒนาข้อมูลสารสนเทศหน่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาสนเทศหน่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  ระบบข้อมูลสารเทศของระบบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน  
  6.2.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถ่ิน6.2.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถ่ิน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงกา7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการร/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบประมาณประมาณ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    20,000   20,000     บาท  บาท    

9. 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ระบบข้อมูลสารเทศของระบบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน  
9.2 การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน9.2 การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ.1 รายงานผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
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โครงการที่  3โครงการที่  333  
โครงการโครงการ  ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ1. ช่ือบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ  
  หัวหน้าหัวหน้างานความร่วมมืองานความร่วมมือ  
  
  

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

  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่  4 ด้านการมีสว่นร่วมด้านที่  4 ด้านการมีสว่นร่วม  
  ข้อที่ 4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนข้อที่ 4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

4. 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้จัดทำได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   พพ ..ศศ ..22556622    ประกอบด้วยประกอบด้วย   33  มาตรฐานมาตรฐาน  55  ด้านด้าน  2211  ข้อการข้อการ
ประเมินประเมิน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  22556622  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะเกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้นสั้น  ตามความต้องการของตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้เรียน  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล  

  ในการนี้ในการนี้การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านบริหารทัพยากร  ด้านแผนงานและความร่สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านบริหารทัพยากร  ด้านแผนงานและความร่ วมมือ  ด้านวิชาการ  และด้านพัฒนาวมมือ  ด้านวิชาการ  และด้านพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล                   
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  เช่น เครื่องมือเครื ่องจักร สื่อการเรียนการสอน และวิทยากรระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  เช่น เครื่องมือเครื ่องจักร สื่อการเรียนการสอน และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทำผู้เชี่ยวชาญทำให้สถานศึกษาได้มาตให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากำหนดในเรื่องของรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากำหนดในเรื่องของมาตรฐานมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561    เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน    

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อ5.1 เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาสถานศึกษาในทุกมติิขับเคลื่อนการพฒันาสถานศึกษาในทุกมติิ  
  5.2 เพื่อระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน5.2 เพื่อระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

6. เป้าหมายและตัวชี้6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 สถานศึกษามกีารระดมทรพัยากรสถานศึกษามกีารระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  เพื่อการจัดการเรียนการสอน    

6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
  66..22..11  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
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7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    (ปีงบประมาณ  256(ปีงบประมาณ  25655))  
  7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ  
  7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง  
  7.4 ดำเนินการโครงการ7.4 ดำเนินการโครงการ  
  7.5 สรุปผลการดำเนินการ7.5 สรุปผลการดำเนินการ  

8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    --  งบงบประมาณประมาณ  --  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    20,00020,000  บาท  บาท    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

1100. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  1100.1 รายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่.1 รายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอการจัดการเรียนการสอน  
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โครงการที่  34โครงการที่  34  
  
โครงการ  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวทิยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  พ.ศ. โครงการ  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวทิยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  พ.ศ. 25652565--25672567    
        ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 25652565      

  
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ      . ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานวางแผนและงบประมาณ งานวางแผนและงบประมาณ   
    ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ  
  

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

  

33. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
      ยทุธศาสตร์เพิ่มปรมิาณผู้เรียนยทุธศาสตร์เพิ่มปรมิาณผู้เรียน      ยุทธศาสตร์เพิ่มคณุภาพผู้เรียนยุทธศาสตร์เพิ่มคณุภาพผู้เรียน  
      ยทุธศาสตร์สร้างความร่วมมือยทุธศาสตร์สร้างความร่วมมือ        ยุทธศาสตรพ์ัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตรพ์ัฒนาระบบการบริหาร  

44..    ความสำคัญของโครงการ/หลกัการและเหตุผลความสำคัญของโครงการ/หลกัการและเหตุผล  
  ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25612561  ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และตามหลักเกณฑ์และวิธีการกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (หนังสือ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (หนังสือ 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ.ก.ค.ศ.ที่ ศธ.02060206..33//ว ว 1010  ลงวันที่ ลงวันที่ 2020  พฤษภาคม พฤษภาคม 25642564) ระบุใน) ระบุใน  ““ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา หารสถานศึกษา 
ระบุ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อได้มีการดำเนินตามระบุ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อได้มีการดำเนินตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และตำแหน่งครู (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ แผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และตำแหน่งครู (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ ศธ 02060206..33//ว ว 99  ลงวันที่ ลงวันที่ 2020  พฤษภาคม พฤษภาคม 25642564))  ในสาระของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และในสาระของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และ
ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

  ในการนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้นำรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งในการนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้นำรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับการปฏิผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง บัติที่คาดหวัง ““การริเริ่ม พัฒนาการริเริ่ม พัฒนา””  ต่อเนื่องกับ ต่อเนื่องกับ ““คิดค้น ปรับเปลี่ยนคิดค้น ปรับเปลี่ยน””  โดยโดย
เชื่อมโยงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานเชื่อมโยงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงาน
ของการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ของการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    

55.  วัตถุประสงค์.  วัตถุประสงค์                
  55..11    เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  พ.ศ. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  พ.ศ. 25652565--25672567  
                ในการดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯในการดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ  
    55..22    เพื่อใช้เป็นคู่มือกำกบั ติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยฯเพื่อใช้เป็นคู่มือกำกบั ติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ  

66.  .  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ          
  66..11    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    
    --  จดัแผนพัฒนาการจดัการศึกษาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา  พ.ศ. จดัแผนพัฒนาการจดัการศึกษาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา  พ.ศ. 25652565--25672567  จำนวนจำนวน    2020  เลม่เลม่  

  66..22    เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ   
                      --  วิทยาลัยฯ มีการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  และรายงานแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ มีการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  และรายงานแผนพัฒนา   
    การจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเพื่อเป็นแนวการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา ทางในการบริหารจัดการการศึกษา                     
    และปรัและปรับบปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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    --  รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่ดำเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหารรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่ดำเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร  
    รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  

77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
77..11  เสนอโครงการเสนอโครงการ  
77..22  ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ  
77..33  แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
77..44  ดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานตามโครงการ  
77..55  ตดิตามและประเมินผลตดิตามและประเมินผล  

88.  .  งบประมาณ/ทรัพยากร งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
  จากเงิน จากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.งบประมาณประจำปี พ.ศ.25652565  ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 1111,,450450  บาท ได้แก่ บาท ได้แก่   
ลำดับลำดับ  หมวดเงินหมวดเงิน  รายละเอียดรายละเอียด  รวมเป็นเงินรวมเป็นเงิน  

11  ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทนวิทยากร  600600  บาท บาท xx  66  ชั่วโมง × ชั่วโมง × 22  คน คน xx  11  วัน  วัน    77,,200200  
22  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  ((3535  บาท บาท xx  22  มื้อ มื้อ xx    1515  คน)คน)  11,,050050  
33  ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวัน  ((8080  บาท บาท xx  11  มื้อ มื้อ xx  1515  คน)คน)  11,,200200  
44  ค่าวัสดอุื่น ๆค่าวัสดอุื่น ๆ    22,,000000  

รวมเป็นเงินรวมเป็นเงิน  1111,,450450  

99..    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
--  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับความรู้การกำหนดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับความรู้การกำหนด   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สร้างการรับรู้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สร้างการรับรู้
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทักษะชีวิตทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษา  

1010. การติดตามและประเมินผลโครงการ    . การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    รายงานผลการรายงานผลการดำเนินโครงการดำเนินโครงการ  
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โครงการที่  35 โครงการที่  35   
  

โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศของสาขาเอี่ยมละออ  ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเรยีนการสอน  

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       
-  นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล (ผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่) 
-  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  
  ด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐานด้านที่ 5 ดา้นปัจจัยพื้นฐาน  
  ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษา
จำเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพื่อให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต       
แก่นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

5.  วัตถุประสงค์        
 5.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเตอรเ์น็ตให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ   
 5.2  เพื่อผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯเกดิความพึงพอใจ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ     
 6.1  เชิงปริมาณ  
  - เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไวไฟเพื่อให้บริการทั้ง 6 ชั้น รวม 15 จุด 
  - รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตไวไฟของ ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
           - ระบบอินเตอร์เน็ตไวไฟเพื่อให้บริการเพิ่มรวม 15 จุด มีความเร็วที่น่าพอใจจากผูใ้ช้บรกิาร 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการ 
7.2 ขออนุมัติโครงการ 
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
7.5 ตดิตามและประเมินผล 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  50,000  งบดำเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตไวไฟไดค้รอบคลุมพืน้ที่ของวิทยาลัยสารพดัชา่งสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ     
  จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการที่  36โครงการที่  36  
  
โครงการโครงการ              วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง  
  

11.   ช่ือบุคคล.   ช่ือบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ  
  --    นายเลอพงษ์  สวุรรณนันท์ นายเลอพงษ์  สวุรรณนันท์     หัวหน้าแผนกวชิาไฟฟา้หัวหน้าแผนกวชิาไฟฟา้  
  --    ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    

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

  
3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  

33.1 ความสอดคล้องกับ.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวติคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวติ
อย่างเป็นสุข สอดคล้อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21   

  3.1.1 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม3.1.1 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม   เพื ่อสร้างขีดเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื ่อพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู ้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื ่อพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู ้มี
ความสามารถพิความสามารถพิ เศษหรือความเชี่ยวชาญเศษหรือความเชี่ยวชาญ   เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   (2) เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ(2) เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม  ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ   2020  ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 44.0.0  (3) เพื่อ(3) เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่าส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่า   ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง   
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   

3.2 3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 ซึ ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 2579 ซึ ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
““ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศประเทศ””  และกำหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ ่งประดิและกำหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ ่งประดิ ษฐ์ ษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   

  3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึการแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึ กษาเพื่อเพิ่มกษาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดสำคัญ คือ จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดสำคัญ คือ จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม   

3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
          3.3.1 มาตรา 3.3.1 มาตรา 2424  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ   คือ คือ 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา   ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  
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        3.3.2 มาตรา 3.3.2 มาตรา 6767  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ   
การศึกการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าคุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  

  3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ควละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ คว ามาม
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ   

33..44  ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611  
  3.4.1 3.4.1 มาตรฐานที่มาตรฐานที่  33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์องค์กรต่างกรต่าง  ๆๆ  

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีการจัดทำนวัตกรรมมีการจัดทำนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นประกอบด้วยประเด็น
การประเมินการประเมิน  ดังนี้ดังนี้  ด้านนวัตกรรมด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้บริหารโดยผู้บริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  
ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

      
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการแ4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลละเหตุผล  

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็น
นโยบายสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 2579 ที่จะที่จะต้องส่งเสริมต้องส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ   การศึกษาการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และรวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทยไทย  และและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้เรียนรู้  มีการจัดทำนวัตกรรมมีการจัดทำนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมินประกอบด้วยประเด็นการประเมิน   ดังนี้ดังนี้  ด้านด้าน
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้โดยผู้บริหารบริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นศูนย์กลางอัธยาศัย เป็นศูนย์กลางในการบริการความรู้ให้กับประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้ในการบริการความรู้ให้กับประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้
ดังกล่าว สนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ดังกล่าว สนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัย และพัฒนาสื่อและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นวัตกรรมการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนการแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––   2579 2579 แผนพัฒนาการอาชีวศ ึกษาแผนพัฒนาการอาชีวศ ึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––   2579 2579   และและประกาศประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611      
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   พัฒนาหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง พัฒนาหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง เพื่อให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประกอบการพิจารณาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ 1 ได้ เน่ืองจากหลักสูตรสามารถนำไปประกอบการพิจารณาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ 1 ได้ เน่ืองจากหลักสูตร
เดิมไม่สามารถใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ ทำให้ผู้เรียนเสียโอกาสในการทดสอบเดิมไม่สามารถใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ ทำให้ผู้เรียนเสียโอกาสในการทดสอบ หลังจากสำเร็จการศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษา 
และเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการและเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดสาขาพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดสาขา
อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้ รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ
สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการสอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนา
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และคำนึงถึงการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพส่วนเกี่ยวข้อง และคำนึงถึงการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
เสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การเข้าทดสอบเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การเข้าทดสอบ
มาตรฐานฝีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้นมือแรงงาน เป็นต้น  
  หลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง   จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรุ่นที่ 203 ประจำจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรุ่นที่ 203 ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด และโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่โดยตลอด และโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ พัฒนาขึ้นมาใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องจัดทำสื่อ พัฒนาขึ้นมาใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องจัดทำสื่อ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น ชุดฝึกและชุดจำลองการทำงานระบบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น ชุดฝึกและชุดจำลองการทำงานระบบำบัดน้ำเสีย ชุดจำลองชุดจำลองการการ

ควบคุมระบบบูทเตอร์ปั๊มควบคุมระบบบูทเตอร์ปั๊ม   ชุดจำลองชุดจำลองการการควบคุมมอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ระบบระบายอากาศระบบระบายอากาศ  เป็นต้น และการดำเนินการจัดทำสื่อ เป็นต้น และการดำเนินการจัดทำสื่อ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในครัง้นี้ จะใช้กระบวนการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำเสนอได้ในวงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในครัง้นี้ จะใช้กระบวนการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำเสนอได้ในวง
วิชาการทั้งในส่วนของการสัมมนาทางวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการจัดนิทรรศการทางวิชาการทั้งในส่วนของการสัมมนาทางวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ ตามขั้นตอนและกระบวนการวิชาการ ตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทางวิชาการต่อไปวิจัยทางวิชาการต่อไป  
  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55.1 เพื่อ.1 เพื่อดำเนินการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนดำเนินการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคาร
สูง สูง โดยใช้กระบวนการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัย  
  55..22  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนในวงวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนในวงวิชาการ  
  5.3 เพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณภาพการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้5.3 เพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณภาพการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการใช้งานจริง  

  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ  

66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ   
6.1.1 6.1.1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   

(1) การสร้างและพัฒนาชุดฝึก และชุดจำลอง(1) การสร้างและพัฒนาชุดฝึก และชุดจำลองรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง  

(2) การสร้างและพัฒนาชุดการสอน(2) การสร้างและพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง  

(3) (3) การสร้างและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์การสร้างและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์   จำนวน 1 รายวิชา คือ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชาระบบรายวิชาระบบ
ควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง    

6.1.2 6.1.2 การนำเสนอวงวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้น/ปีการนำเสนอวงวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้น/ปี  
66..11..33  การนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน จำนวน 11  รายวิชา คืรายวิชา คือ อ 

รายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง  

6.2  เชิงคุณภาพ6.2  เชิงคุณภาพ  
66..2.12.1  การจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการนำการจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการนำ

ผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  
66..22..22  สถานศึกษา สถานศึกษา ได้ประโยชน์จากได้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาสื ่อและนวัตกรรมการสอน งานวิจัยและพัฒนาสื ่อและนวัตกรรมการสอน ในด้านการในด้านการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนทั้งภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สอศ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนทั้งภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สอศ.    
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77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  7.1 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 พ.ค. 7.1 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 พ.ค. ––  30 ก.30 ก.ย. 2565)ย. 2565)  
  7.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน7.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565  
เมยเมย  พคพค  มิยมิย  กคกค  สคสค  กยกย  ตค.ตค.  

PP  1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ                

DD  
22. . จัดทำเค้าโครงงานวิจัย 3 บทจัดทำเค้าโครงงานวิจัย 3 บท                
33. . ดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการวิจัยดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการวิจัย                
4. ดำเนินการวิจัย4. ดำเนินการวิจัย                

CC  
55. . ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอนติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                
66. ประเมินผลการดำเนินงาน. ประเมินผลการดำเนินงาน                

AA  
77. สรุปผลการดำเนินงาน. สรุปผลการดำเนินงาน                
88. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม). รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                

สถานที่สถานที่ดำเนินการดำเนินการ  : : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ    
  8.1 งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท8.1 งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99.1 .1 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน    
99..22  ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   เป็นการเป็นการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
9.3 9.3 งานวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนงานวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นได้เป็นประโยชน์ในวงวิชาการ ทั้งในที่สร้างขึ้นได้เป็นประโยชน์ในวงวิชาการ ทั้งใน

ส่วนของการแลกส่วนของการแลก เปลี ่ยนเรียนรู ้ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเปลี ่ยนเรียนรู ้ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี ่พระยา ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ๆคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ  
  

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  10.2 10.2 จากการนำไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนจากการนำไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงานปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน  ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กจิกรรม และแผนใช้จ่ายเงินตามภาระงานประจำ/โครงการ/กจิกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณประจำปีปีงบประมาณประจำปี  พ.ศ. พ.ศ. 22556655  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    จังหวัดจังหวัด  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  
      หน่วยหน่วย::บาทบาท  

ที่ที่    
งาน/โครงการ/กิจกรรมงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย/รายการงบรายจ่าย/รายการ  
ชื่อ ชื่อ ––  สกุล/งาน/สกุล/งาน/  
แผนก ที่ใช้จ่ายแผนก ที่ใช้จ่าย  

งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  22556655  

ต.ค.ต.ค.  
22556644  

พ.ย.พ.ย.  
22556644  

ธ.ค.ธ.ค.  
22556644  

ม.ค.ม.ค.  
22556655  

ก.พ.ก.พ.  
22556655  

มี.ค.มี.ค.  
22556655  

เม.ย.เม.ย.  
22556655  

พ.ค.พ.ค.  
22556655  

มิ.ย.มิ.ย.  
22556655  

ก.ค.ก.ค.  
22556655  

ส.ค.ส.ค.
22556655  

ก.ย.ก.ย.  
22556655  รวมเป็นเงินรวมเป็นเงิน  

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ  99,,660077,,224411..3322                          99,,660077,,224411..3322  

11  งานตามภาระงานประจำงานตามภาระงานประจำ  
  

88,,113388,,330000..0000                          88,,113388,,330000..0000  

11..11  งบดำเนินงานงบดำเนินงาน  
  

6,638,300.006,638,300.00                          6,638,300.006,638,300.00  

11..22  งบลงทุนงบลงทุน  --  11,500,000.00,500,000.00  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  11,500,000.00,500,000.00  

22  โครงการตามภาระงานสถานศึกษาโครงการตามภาระงานสถานศึกษา  11,,446688,,994411..3322                          11,,446688,,994411..3322  

2.12.1  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

นายบุญช่วย  บัวคลี่นายบุญช่วย  บัวคลี่  
หัวหน้างานอาคารสถานที่หัวหน้างานอาคารสถานที่  

10,000.0010,000.00                          10,000.0010,000.00  

2.22.2  โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและโครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ  

นางสุกัญญา  แย้มยิ้มนางสุกัญญา  แย้มยิ้ม  
หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  

30,000.0030,000.00                          30,000.0030,000.00  

2.32.3  โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา  

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  --                          --  

22..44  โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 
แผนกวิชาตัดเสื้อสตรีแผนกวิชาตัดเสื้อสตรี  

นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี  500,000.00500,000.00                          500,000.00500,000.00  

22..55  โครงการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์  และและ
การทำประกันภัยรถยนต์ของการทำประกันภัยรถยนต์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา 
ประจำปี ประจำปี 22556655  

นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่างนายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง  
หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  

171,691.32171,691.32                          171,691.32171,691.32  

2.2.66  โครงการซ่อมแซมอาคารและโครงการซ่อมแซมอาคารและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา สถานศึกษา 6655  

นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่างนายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง  
หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  

200,000.00200,000.00                          200,000.00200,000.00  

2.72.7  โครงการพัฒนาและดูแลโครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
อาคารสถานที่อาคารสถานที่  สาขาเอ่ียมละออสาขาเอ่ียมละออ  

นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล  
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเอ่ียมละออผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเอ่ียมละออ  

10,000.0010,000.00                          10,000.0010,000.00  



  

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565   วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  112233  
 

 

ที่ที่    
งาน/โครงการ/กิจกรรมงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย/รายการงบรายจ่าย/รายการ  
ชื่อ ชื่อ ––  สกุล/งาน/สกุล/งาน/  
แผนก ที่ใช้จ่ายแผนก ที่ใช้จ่าย  

งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  22556655  

ต.ค.ต.ค.  
22556644  

พ.ย.พ.ย.  
22556644  

ธ.ค.ธ.ค.  
22556644  

ม.ค.ม.ค.  
22556655  

ก.พ.ก.พ.  
22556655  

มี.ค.มี.ค.  
22556655  

เม.ย.เม.ย.  
22556655  

พ.ค.พ.ค.  
22556655  

มิ.ย.มิ.ย.  
22556655  

ก.ค.ก.ค.  
22556655  

ส.ค.ส.ค.
22556655  

ก.ย.ก.ย.  
22556655  รวมเป็นเงินรวมเป็นเงิน  

2.82.8  โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะ
วิชาชีพวิชาชีพ  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนการสอน  

--                          --  

2.92.9  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  งานวัดผลประเมินผลงานวัดผลประเมินผล  --                          --  

2.12.100  โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนการสอน  

--                          --  

2.112.11  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนการสอน  

20,000.0020,000.00                          20,000.0020,000.00  

2.122.12  โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนการสอน  

--                          --  

22..1133  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนสอน  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนการสอน  

--                          --  

2.142.14  โครงการจัดระบบการนิเทศการเรียนโครงการจัดระบบการนิเทศการเรียน
การสอนการสอน  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนการสอน  

--                          --  

2.152.15  โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครูโครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ประกอบการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกายแต่งกาย  

นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี  
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ

เครื่องแต่งงกายเครื่องแต่งงกาย  

20,000.0020,000.00                          20,000.0020,000.00  

2.162.16  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ  นายบุญช่วย  บัวคลี่นายบุญช่วย  บัวคลี่  
นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่  

8,600.008,600.00                          8,600.008,600.00  

2.172.17  
โครงการตัดเย็บชุดผ้าไหมให้แก่ท่านโครงการตัดเย็บชุดผ้าไหมให้แก่ท่าน
ทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี  
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ

เครื่องแต่งงกายเครื่องแต่งงกาย  

30,000.0030,000.00                          30,000.0030,000.00  

2.182.18  โครงการจัดอบรมและทดสอบโครงการจัดอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่างมาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  

นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล  
หัวหน้าแผนกวิชาช่างหัวหน้าแผนกวิชาช่าง

เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  

--                          --  

2.192.19  
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ  

นางสาวชลลดา  โชติเสนนางสาวชลลดา  โชติเสน  
นางสาววิมพ์วรา  วงนางสาววิมพ์วรา  วงษืใหญ่ษืใหญ่  

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  

30,000.0030,000.00                          30,000.0030,000.00  



  

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565   วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา|  112244  
 

 

ที่ที่    
งาน/โครงการ/กิจกรรมงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย/รายการงบรายจ่าย/รายการ  
ชื่อ ชื่อ ––  สกุล/งาน/สกุล/งาน/  
แผนก ที่ใช้จ่ายแผนก ที่ใช้จ่าย  

งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  22556655  

ต.ค.ต.ค.  
22556644  

พ.ย.พ.ย.  
22556644  

ธ.ค.ธ.ค.  
22556644  

ม.ค.ม.ค.  
22556655  

ก.พ.ก.พ.  
22556655  

มี.ค.มี.ค.  
22556655  

เม.ย.เม.ย.  
22556655  

พ.ค.พ.ค.  
22556655  

มิ.ย.มิ.ย.  
22556655  

ก.ค.ก.ค.  
22556655  

ส.ค.ส.ค.
22556655  

ก.ย.ก.ย.  
22556655  รวมเป็นเงินรวมเป็นเงิน  

2.22.200  โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
ทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณ  
ส่วนซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชส่วนซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง จ.นครราช
ศรีมาศรีมา  

นายชาลี  วงศ์สอนธรรม นายชาลี  วงศ์สอนธรรม   
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

30,000.0030,000.00                          30,000.0030,000.00  

2.212.21  โครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียนโครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียน  หัวหน้างานแนะแนวฯหัวหน้างานแนะแนวฯ  --                          --  

2.222.22  โครงการบริการวิชาชีพและส่งเสริมโครงการบริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ให้กับชุมชนความรู้ให้กับชุมชน  

หัวหน้าโครงการพิเศษฯหัวหน้าโครงการพิเศษฯ  50,000.0050,000.00                          50,000.0050,000.00  

22..2233  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
((FFiixx  iitt  cceenntteerr))  

หัวหน้าโครงการพิเศษฯหัวหน้าโครงการพิเศษฯ  14,640.0014,640.00                          14,640.0014,640.00  

2.242.24  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ประโยชน์  

นางาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐนางาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  
หัวหน้างานกิจกรรมหัวหน้างานกิจกรรม  

10,000.0010,000.00                          10,000.0010,000.00  

2.252.25  โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนาความรักชาติ ศาสนา  และและ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณีพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย  

นางาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐนางาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ  
หัวหน้างานกิจกรรมหัวหน้างานกิจกรรม  

30,000.0030,000.00                          30,000.0030,000.00  

2.262.26  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  

หัวหน้างานแนะแนวหัวหน้างานแนะแนว  5,000.005,000.00                          5,000.005,000.00  

2.272.27  โครงการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง 55  ด้านด้าน  หีวหน้างานปกครองหีวหน้างานปกครอง  10,000.0010,000.00                          10,000.0010,000.00  

2.282.28  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โควิด โควิด 1199  

หัวหน้างานสวัสดิการหัวหน้างานสวัสดิการ  50,000.0050,000.00                          50,000.0050,000.00  

2.292.29  โครงการกิจกรรมงานวัดประยุรวงศาโครงการกิจกรรมงานวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร ภายใต้งานวาสวรวิหาร ภายใต้งาน  ""ใต้ร่มพระใต้ร่มพระ
บารมี บารมี 224400  ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 
ประจำปี ประจำปี 22556655  

นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่  
นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์    วรพงศธรวรพงศธร  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  

32,560.0032,560.00                          32,560.0032,560.00  

2.32.300  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการมี
งานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจการค้าและประกอบธุรกิจ  

--                          --  

2.312.31  โครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์สร้างสรรค์  หรือการวิจัยหรือการวิจัย  

หัวหน้างานวิจัยฯหัวหน้างานวิจัยฯ  --                          --  

2.322.32  โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลโครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศสารสนเทศ  

นายนพดล  นภวรรณนายนพดล  นภวรรณ  
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ  

20,000.0020,000.00                          20,000.0020,000.00  
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ที่ที่    
งาน/โครงการ/กิจกรรมงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย/รายการงบรายจ่าย/รายการ  
ชื่อ ชื่อ ––  สกุล/งาน/สกุล/งาน/  
แผนก ที่ใช้จ่ายแผนก ที่ใช้จ่าย  

งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  22556655  

ต.ค.ต.ค.  
22556644  

พ.ย.พ.ย.  
22556644  

ธ.ค.ธ.ค.  
22556644  

ม.ค.ม.ค.  
22556655  

ก.พ.ก.พ.  
22556655  

มี.ค.มี.ค.  
22556655  

เม.ย.เม.ย.  
22556655  

พ.ค.พ.ค.  
22556655  

มิ.ย.มิ.ย.  
22556655  

ก.ค.ก.ค.  
22556655  

ส.ค.ส.ค.
22556655  

ก.ย.ก.ย.  
22556655  รวมเป็นเงินรวมเป็นเงิน  

2.332.33  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน  

นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่  
หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  

20,000.0020,000.00                          20,000.0020,000.00  

2.342.34  
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. การศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. 22556655--22556677  

นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี  
หัวหน้างานวางแผนและหัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณงบประมาณ  

11,450.0011,450.00                          11,450.0011,450.00  

2.352.35  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สาขาเอ่ียมละออสาขาเอ่ียมละออ  ให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารและการจัดการเรียนในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนการสอน  

นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล  
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเอ่ียมละออผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเอ่ียมละออ  

50,000.0050,000.00                          50,000.0050,000.00  

2.362.36  โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนหลักสูตรรายวิชาระบบการสอนหลักสูตรรายวิชาระบบ
ควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูงควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์  
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า  

80,000.0080,000.00                          80,000.0080,000.00  

2.372.37  โครงการสื่พระยา โครงการสื่พระยา ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่ผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่  สู่สู่
วิสาหกิจชุมชน ปี วิสาหกิจชุมชน ปี 22556655  

นางสาววิมนางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่พ์วรา  วงษ์ใหญ่  
หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  

25,000.0025,000.00                          25,000.0025,000.00  

33  โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ  --                          --  

44  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษาสอศ./สถานศึกษา))  --                          --  
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