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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ
1. ด้านความมั่นคง
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง ของชาติ
1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
มิใช่ภาครั
ภาครัฐ
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
4.2 การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
4.3 การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)
4.4 เรื่องกระบวนการยุติธรรม
4.5 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
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4.6 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.7 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง
5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างยั่งยืน
5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์
ศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน
6.2 การปรับสมดุลภาครัฐ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
6.4 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.5 การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
6.6 การแก้ไขกฎหมาย
6.7 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนพั ฒ นา ฯ ฉบั บ ที ่ 12 มี ท ั ้ ง หมด 10 ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี 6 ยุ ท ธศาสตร์ ต ามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยัย่งั ยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจากแนวคิดการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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วัตถุประสงค์ในการจั
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง
เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุคณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้ แก่ ทัก ษะด้า นการคิดอย่า งมีวิ จารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา ( Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ( Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็ น ที ม และภาวะผู ้ น ำ ( Collaboration,information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Computing ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ( Career
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirationgs) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น
ประชากรกลุ่มอายุ 6 -15 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้อง
จัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี
เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู
ฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบโครงการประเมิ นผลนัก เรี ยนร่วมกั บนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้ น มีระบบการ
บริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นต้น
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ อาทิเช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาสูงขึ้น และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้า งต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาใน
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การดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่
สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้
6 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึ
ยมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1.4 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีมคี วามสุขในสังคม”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่ง
เป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวติ
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมสี ุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการ
พัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
1.5 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดยเฉพาะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ
ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่อาชีวะสากล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี โดยมี
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6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

5 พันธกิจ

1. การยกระดับคุมาตรฐานการผลิ
มาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ประกอบด้วย
1.1 ผู้เรียนอาชีว ศึก ษามีค วามรั ก ในสถานบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด หลั ก การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามใรชีวิตรูปแบบใหม่
1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
2.1 กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
2.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง
2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต
และมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพด้านกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ
3.1 กำลังคนด้านอาชีวศึกษามีคุณลักษณธที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ
3.4 การพัฒนาความร่ว มมือ กั บทุ ก ภาคส่ ว น เพื ่ อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพกำลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถน ะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ
การศึกษาให้ได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึ กษาที
กษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล
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5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ผู้เรียนอาชีว ศึก ษา มีจ ิต สำนึ ก ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ในการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6.1 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา
“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียน
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
3. ลดค่าใช้จา่ ยค่าสาธารณูปโภค
4. ยึดหลักPDCA ทุกกิจกรรม
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”
เอกลักษณ์
“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
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ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ Strategy
1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ Strategy
1. สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน
2. พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ Strategy
1. พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
กลยุทธ์ Strategy
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยที่นำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
2. พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
กลยุทธ์ Strategy
1. พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
แนวดำเนินการ
1. จัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน
4. จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
2. มีแผนจัดทำโครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3. จัดทำแผนโครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
6. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
7. จัดทำแผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8. มีการบริหารงบดำเนินการด้านการฝึกอบรมหลั
กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ
การสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจำปีของสถานศึกษา
9. ร้อยละของผู้สำเร็
สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00
ขึ้นไป
10. ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจำนวนผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จำแนกตามรายวิชา
11. ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวดำเนินการ
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้บุคลากรใน
สถานศึกษา
2. จัดส่งครู ทุกแผนกวิชา เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะตามรายวิชาที่สอน
3. จัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรสร้างเสริมประสบการณ์
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ ระบบ
กลไกในการประกันคุณภาพภายใน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รัรบั ผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวดำเนินการ
1. บริหารสถานศึกษาโดยยึดวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลัก
2. จัดการเรียนสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
หลักปรัชญาและนำไปปฏิบัติ
3. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
5. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ต่อยอด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
แนวดำเนินการ
1. ดำเนินการให้ครูผู้สอนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการที่นำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2. สนับสนุนการส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ เข้าประกวดในโอกาสต่าง ๆ
3. เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ในสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปทราบ
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ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
แนวดำเนินการ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน E – learning ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี
วชี้วัด
1.
2.
3.

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการฐานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ชองสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ การประกันคุณภาพ
ภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ การประกันคุณภาพภายนอกมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
จริง และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2547)
2. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพ ดี (80.10)
3. ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 ระดับคุณภาพ ดีมาก
4. รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภท 3 "เป้จากแผ่นไวนิล" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
5. รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 1 "ปลั๊กไฟไร้ฟิวส์" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
6. รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 5 "อุปกรณ์กระจายกลิ่นเทียนหอมพลังงานไฟฟ้าแบบ
ป้อนกลับ" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวั
บภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
7. รางวัลเหรียญทองแดง ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
8. เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย
9. เครื่องเพิ่มความชื้นอากาศอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์.
ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
10. เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
11. พัดลมตั้งโต๊ะอัจฉริยะได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดงประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
12. เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้นำผลงานร่วมแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานวันการประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557
13. การประกวดประเภทวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหาร รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์
จังหวัดระยอง
14. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเด่น
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“เรื่อง เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
15. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับดีเยี่ยม
“เรื่อง การพัฒนาคอมพิวเตอร์จวิ๋ สำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย” จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
16. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด
1 กิโลกรัม ด้วยก๊าซ LPG" และ บริการกาแฟสดให้แก่แขกผู้มีเกียรติ
ยรติ ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
17. ผ่านการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด กรณีสถานศึกษาจัดการ
ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างเดียว ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
18. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 – 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
จุดเด่น ข้อควรพัฒนา ข้อคิดเห็นของสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
เพื่อให้แผนปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2561 – 2563) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ ตามข้อควรพัฒนาจากคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
จึงต้องดำเนินการดังนี้
จุดเด่น ข้อควรพัฒนาจากคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (13 – 15 กันยายน พ.ศ. 2555)
จุดเด่นของสถานศึกษา
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติงานตามนโยบายสูง
2. วิทยาลัยเป็นสถานที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงในการฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. ครู อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะสูงในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรีเรียน เป็นที่
ชื่นชมของทุกภาคส่วน
4. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ มีความผูกพันกับสถานศึกษา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทุกเรื่องที่สถานศึกษาขอความร่วมมือ
5. วิทยาลัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการที
ดการที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน
จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
1. บุคลากรยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงและขาด
ความเข้าใจในเชิงธุรกิจ
2. ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีจำนวนมาก เช่น ขนมอบ ผัดไทยไข่พระยา แต่ไม่พบการพัฒนา
สูธุ่ ธรุ กิจที่เป็นรายได้ของวิทยาลัย
3. การจัดประกวดผลงานของผู้เรียนในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้มี
นวัตกรรมน้อยกว่าที่ควรเป็น
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4. ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังอยู่
ในระดับสถานศึกษา
5. การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
6. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษายังไม่ต่อเนื่องชัดเจน ทำให้การพัฒนา
คุณภาพยังไม่เป็นระบบและไม่บรรลุเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1 . วิทยาลัยควรวางระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและมี
กลยุ ท ธ์ ใ นการยกย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ จู ง ใจให้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถเชิ ง ธุ ร กิ จ มาร่ ว มแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ กั บ บุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและสมรรถนะ
2 . เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย ตั้ งอยู่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชน จึ ง ควรจั ด ตั้ ง ร้ า นค้ า ชุ ม ชนของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ต่ อ ยอด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพเชิ ง ธุ ร กิ จ และเป็ น การสร้ า งขวั ญ กำลั ง ใจ ให้ แ ก่ ครู อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ที่ เ ป็ น
เจ้ า ของผลงาน
3 . วิ ท ยาลั ย ควรจั ด ประกวดผลงานของผู้ เ รี ย นภายในวิ ท ยาลั ย โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก สาย
อาชี พที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากภายนอกมาเป็ น กรรมการตั ด สิ น เพื่ อ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสร้ า ง
นวั ต กรรมให้ ม ากขึ้ น
4 . วิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม ผลงาน ที่ เ ป็ น นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ สร้ า งสรรค์ ห รื อ งานวิ จั ย ของครู ใ ห้ เ กิ ด
การนำไปใช้ ป ระโยชน์ หรื อ การประกวดในระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ภู มิ ภ าค โดย
การจั ด ทำโครงการประกวดผลงานของครู ท ั้ ง ภายในและภายนอกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น
งบประมาณในการดำเนิ น งาน สร้างผลงานหรือการต่อยอดที่มีคุณภาพ
5. วิทยาลัยควรพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยร่วม
ปรึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการหาสถานที่และสำรวจสถานที่ที่จะออกหน่วยบริการก่อน มีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานทุกครั้งและนำผลการประเมินมาพัฒนาออกบริการครั้งต่อไป และสร้างความเข้าใจให้แต่
ละสาขาวิชาพยายามดำเนินการให้ครบทุกประเด็นตามที่กำหนด
6. วิทยาลัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินข้อ 8.1 (3) (4) และ (5) ทั้งนี้ต้องกระทำ
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ควรดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยผ่านการ
ประชุม รวมทั้งต้องทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ในทุกภาคการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไป
7. วิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มขึ้นโดยพิจารณามาตรฐานและเกณฑ์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
Siphraya Polytechnic College
เลขที่ 474/2 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์
โทร. 02-2361245,02-2361312
โทรสาร
โทร. 02-2332252
เว็บไซต์
www.spy.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า) เนื้อที่ 1,029 ตารางวา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ) เนื้อที่ 380 ตารางวา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาบ่อนไก่)
เนื้อที่ 9,074 ตารางวา
มีอาคารเรียน รวมทั้งสิน้ 3 หลัง
มีห้องทั้งสิ้น 80
ห้อง ได้แก่
1. อาคาร 1
จำนวน 1
หลัง 40
ห้อง พ.ศ. 2459
2. อาคาร 2
จำนวน 1
หลัง 30
ห้อง พ.ศ. 2490
3. อาคาร 3
จำนวน 1
หลัง 10
ห้อง พ.ศ. 2526
บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1) จำนวน - หลัง
บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2) จำนวน - หลัง
อาคารเอนกประสงค์ จำนวน - หลัง
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แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
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ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ
ที่

ชือ่ – นามสกุล

รวม

15

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี)

คน

ตำแหน่ง
ครูผู้สอน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
สอนวิชา
-

1. นางสาวรุ่งนภา

ปุณยานุเดช

ปริญญาเอก

2. นางสุกัญญา

แย้มยิ้ม

ปริญญาโท

3. นางสาวบุญนาค

ภัทรพงศ์มณี

ปริญญาโท

4. นายบุญช่วย

บัวคลี่

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

-วิชาช่างจักรยานยนต์
-วิชาช่างจักรยานยนต์
ระบบหัวฉีด

5. นายชัยวัสส์

วรพงศธร

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

-วิชาช่างประกอบโครง
อะลูมิเนียม1,2,3
-วิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3

6. นายนพดล

นภวรรณ

ปริญญาโท

-วิชาช่างจักรยานยนต์

7. นายวชิระ

ไชยสิงห์

ปริญญาตรี

8. นายเลอพงษ์

สุวรรณนันท์

ปริญญาโท

9. นายชาลี

วงศ์สอนธรรม

ปริญญาตรี

10. นายกฤษดา

โฉมศรี

ปริญญาโท

11. นายอุกฤษฏ์

วัชระพิริยะกุล

ปริญญาโท

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

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

-วิชาพิมพ์ดีด –
คอมพิวเตอร์
-วิชางานประดิษฐ์ของ
ชำร่วยและของที่ระลึก
-วิชาเสื้อเบื้องต้น
-วิชาเสื้อสมัยนิยม 1
-วิชากระโปรงสมัย
นิยม
-วิชาชุดติดกัน

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

-ทำหน้าที่ รองฝ่ายวิชาการ
-หัวหน้างานบุคลากร
-หัวหน้างานทวิภาคี
-หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ
-ทำหน้าที่ รองฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ
-หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ
-หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
-ทำหน้าที่รองฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
-หัวหน้างานอาคารสถานที
-หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
-ทำหน้าที่รองฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
-หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
-หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
-หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม
-หัวหน้าสาขาบ่อนไก่
-หัวหน้างานห้องสมุดวิทยบริการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

-วิชาช่างพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์

-หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
-หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

-วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคาร
-วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ
-วิชาการวาดเขียน
เบื้องต้น
-วิชาวาดภาพด้วย
เทคนิคสีน้ำ
-วิชาช่างเครื่องล่าง
รถยนต์

-หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
-หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
-หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน
-หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
-หัวหน้างานปกครอง

-หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำ
ความเย็น
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-วิชางานติดตัง้
เครื่องปรับอากาศ

ที่

วุฒิการศึกษา

ชือ่ – นามสกุล

(ป.เอก/โท/ตรี)

ตำแหน่ง
ครูผู้สอน

12. นางสาวเพ็ญพร

เสรีกุล

ปริญญาโท

วิทยฐานะ
ชำนาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

13. นางสาวรภัทภร

ภาชนะภคณัฐ

ปริญญาโท

ครู

14. นางสาววัลลี

ตรีวุฒิ

ปริญญาโท

ครู

15. นางสาววิมพ์วรา

วงษ์ใหญ่

ปริญญาโท

ครู

ลูกจ้างประจำ
ที่

รวม

ชื่อ – นามสกุล

6

คน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

1.
2.

นายสานนท์
นายรังสรรค์

มะนาวหวาน
แจ่มกระจ่าง

ม.6
ปริญญาโท

3.
4.
5.
6.

นายมงคล
นายสมพร
นางอารญา
นายมานพ

โมกขะศักดิ์
บุษปัน
จุฬะติตะ
บุญชู

ป.4
ป.4
ปริญญาตรี
ป.4

พนักงานราชการ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1.

นางเอกกาญจน์

พรหมเกิด

2.

นางสาวจุฑามาศ

เรืองทอง

รวม

2

สอนวิชา
-วิชางานซ่อมและบำรุง
เครื่องปรับอากาศ
-วิชาแต่งหน้าพื้นฐาน
-วิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษ
-วิชาเกล้าผม-ถักเปีย
-วิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าสำหรับธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว
-วิชาการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
-วิชาการบัญชีธุรกิจ
บริการ
-วิชาการเขียนภาพ
ไทย
-วิชาการบริการ
งานสปาสำหรับธรกิจ
เสริมสวย 1

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
-หัวหน้างานแนะแนวฯ
-หัวหน้างานบัญชี
-หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
-หัวหน้างานกิจกรรมฯ

-หัวหน้างานการเงิน
-หัวหน้างานความร่วมมือ
-หัวหน้าแผนกวิชาอาหหารและ
โภชนาการ
-หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

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

คน

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

รวม

ชื่อ – นามสกุล

15

คน

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

1.

นายประสาร

ถนนทิพย์

2.
3.

นางสุภาณี
นางสาวชลลดา

เฉลยวาเรศ
โชติเสน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

4.

นายโสภณ

กิจสุขกาย

ปวท.

5.
6.
7.

นายธีระชัย
นางสาวแววดาว
นางสาวชลลดา

แซ่ลิ้ม
ยาประกัลป์
ตระกูลตั้งจิตร

ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

8.
9.

นางสาวอรัญ
นางสาวศตพร

หิตะผล
คงประดิษฐ

ปริญญาตรี
ปวส.

10. นางสาวเบญจมาศ สุวรรณแสง

ปริญญาตรี

11.
12.
13.
14.
15.

ปริญญาตรี
ม.3
ป.4
ป.4
ป.7

นางสาวกัญญ์นัทธ์
นางจุไรรัตน์
นายประดิษฐ์
นางเรียม
นายสนิท

พรเตชาภินันท์สุข

โมกขะศักดิ์
รักสุภาพ
พุ่มเรือง
บริบูรณ์

-วิชางานหนังตอกลาย

-วิชาเสริมสวย
-วิชาคุกกี้และเค้ก
-วิชาอาหารว่างยอดนิยม
-เจ้าหน้างานงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
วิชาศิลปะ (แกนมัธยม) -เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมือ
-เจ้าหน้าที่งานบัญชี
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
-เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไป
-เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-นักการ-ภารโรง
-นักการ-ภารโรง
-นักการ-ภารโรง
-พนักงานขับรถยนต์
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เป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
ช่างจักรยานยนต์
ช่างเครื่องล่างรถยนต์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3
ช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 1
ช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 2
ช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 3
สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก
(PHOTOSHOP)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร(Microsoft Word)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร(Microsoft PowerPoint)

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565

รวม : คน

รุ่นที่ 201

รุ่นที่ 202

รุ่นที่ 203

รุ่นที่ 204

30
15

30
15

30
15

30
15

120
60

15

15

15

15

60

15
15

15
15

15
15

15
15

60
60

30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30
30

120
120
120
120

30

30

30

30

120

30

30

30

30

120

30
30

30
30

30
30

30
30

120
120

40
40

40
40

40
40

40
40

16 0
16 0

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564
รุ่นที่ 201

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก
(PHOTOSHOP)

พิมพ์ดดี คอมพิวเตอร์ไทย
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์อังกฤษ
สาขาวิชาบัญชี
การบัญชีซื้อขายสินค้าสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว

การบัญชีธรุ กิจบริการ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจติ รศิลป์
การวาดเขียนเบื้องต้น
การวาดเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำ
การเขียนภาพไทย
สาขาวิชาหัตถกรรม
ช่างไม้เพื่อการตกแต่ง
หัตถกรรมงานเชือก
งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เสื้อเบื้องต้น
เสื้อสมัยนิยม 1
กระโปรงสมัยนิยม
ชุดติดกัน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ขนมอบ 1
อาหารยุโรป
ขนมอบยอดนิยม
งานแปรรูปอาหาร
ขนมไทย
พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป
คุกกี้และเค้ก

20

รุ่นที่ 202

20

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 203

20

รวม : คน

รุ่นที่ 204

20

80

40
40

40
40

40
40

40
40

16 0
16 0

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

80
80
80

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

200
200
200

50
20
20
20

50
20
20
20

50
20
20
20

50
20
20
20

200
80
80
80

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

80
80
80
80

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

16 0
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0
16 0

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

27

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564
รุ่นที่ 201

การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน
อาหารไทย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
แต่งหน้าขั้นพื้นฐานและโอกาสพิเศษ
เกล้าผม – ถักเปีย
ตัดผมชายระดับ 1
ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
การบริการงานสปาสำหรับธุรกิจเสริมสวย 1
รวม
หลักสูตรแกนมัธยม
- วิชาวาดภาพระบายสี
- วิชางานเสริมสวย
- วิชาไฟฟ้าเบื้องต้น
- วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ
- วิชางานตัดผมชาย
- วิชาช่างคอมพิวเตอร์
- วิชาศิลปะ
รวม
หลักสูตรพรีเมียม
- ซอยผม – ดัดผม
- ยืดผม
- สระผม - เซทผม
- สระผม - เซทผมฟรีสไตล์
- เปลี่ยนสีผม
- ซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์
- หัตถกรรมเครื่องหนัง
- งานหนังตอกลาย
- อาหารว่างยอดนิยม
- อาหารจานเดียว
- ขนมไทยชาววัง
- คุกกี้และเค้ก

40
40

รุ่นที่ 202

40
40

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 203

40
40

รวม : คน

รุ่นที่ 204

40
40

16 0
16 0

30
30
30
30
20
1,450

30
30
30
30
20
1,450

30
30
30
30
20
1,450

30
30
30
30
20
1,450

12 0
12 0
12 0
12 0
80
5,800

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
40
40
280

40
40
40
40
40
40
40
280

160
160
160
160
160
160
160
1,120

20
20
20
20
20
20
50
50
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
50
50
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
50
50
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
50
50
20
20
20
20

80
80
80
80
80
80
200
200
80
80
80
80
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ภาคเรียนที่ 2

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2564
รุ่นที่ 201

300
400
400
800

รวม
- บริการวิชาชีพ
- บริการวิชาการ
รวม

รุ่นที่ 202

300
400
400
800

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 203

300
400
400
800

รวม : คน

รุ่นที่ 204

300
400
400
800

1,200
1,600
1,600
3,200

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2565
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรแกนมัธยม
หลักสูตรพรีเมียม
โครงการพิเศษอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

5,800
1,120
1,200
3,200
11,320

คน
คน
คน
คน
คน
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ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
2,121,041.61
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
1,000,000.00
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
11,580,240.00
งบดำเนินงาน
5,852,200.00
งบลงทุน
1,500,000.00
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
527,600.00
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
9,533,640.00
- ค่าจ้างประจำ
2,046,600.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
584,040
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
1,008,840.00
- เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้าง
310,800
ชั่วคราว
งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
1,450,000.00
- ค่าใช้สอย
268,234.00
- ค่าวัสดุ
1,340,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค
2,132,816.00
- โครงการต่าง ๆ
1,447,250.00
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
1,500,000.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
งบรายจ่ายอื่น
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
117,600.00
เพื่อคืนครูให้นักเรียน
-โครงการพัฒนารูปแบบและ
200,000.00
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน

33,869,951.32

3,121,041.61
18,932,440.00

6,638,300.00

1,500,000.00

527,600.00
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ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
40,000.00
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการจ้างครูวชิ าชีพผูท้ รงคุณค่า
170,000.00
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการ
โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุ่ม
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา

ระยะสั้น

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ประมาณการรายรับ

19,718,540.00

-

-

19,718,540.00

584,040.00

117,600.
00.00

200,
00,000.
000.00

ประมาณการรายจ่าย

19,718,540.00

-

-

19,718,540.00

584,040.00

- งบบุคลากร

11,580,240.00

-

-

11,580,240.00

7,867,920.00

-

-

7,867,920.00

584,040.00
-

117,600.
00.00
-

เงินวิทยฐานะ

655,200.
00.00

-

-

655,200.
00.00

เงินประจำตำแหน่ง

403,200.
00.00

-

-

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

607,320.00

-

2,046,600.
00.00
-

เงินเดือนข้าราชการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เงินอื่น ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

40,000.
000.00

170,000.
000.00

1,111,640.00

3,730,689.71 24,560,869.71

200,
00,000.
000.00
-

40,000.
000.00
-

170,000.
000.00
-

1,111,640.00

2,035,584.32 22,865,764.32

-

-

-

-

584,040.00
-

-

-

-

-

-

-

1,319,640.00 13,483,920.00
7,867,920.00
655,200.
00.00

403,200.
00.00

-

-

-

-

-

-

-

403,200.
00.00

-

607,320.00

-

-

-

-

-

-

-

607,320.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,046,600.
00.00

-

-

2,046,600.
00.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-

-

-

-

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,638,300.
00.00

-

-

6,638,300.
00.00

-

-

-

-

-

- งบดำเนินงาน
นงาน

584,040.00
-

584,040.00
-

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

310,800.
00.00

310,800.
00.00

-

584,040.00

-

1,008
008,840.00
-

1,008
008,840.00
-

-

315,944.32

6,954,244.32
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- ค่าตอบแทน

ระยะสั้น

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

1,450,000.
000.00

-

-

-

-

450,000.
000.00

-

-

1,000,
000,000.
000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุ
ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น
ค่าตอบแทนอื่น
- ค่าใช้สอย

โครงการ

268,234.00
-

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

-

-

-

-

-

450,000.
000.00

-

-

1,000,
000,000.
000.00
-

-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

1,450,000.
000.00

268,234.00
-

เงินรายได้ บกศ.

86,253.00
-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

1,536,253.00
450,000.
000.00

86,253.00
-

1,086,253.00
-

108,000.
000.00
-

376,234.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

250,234.00

250,234.00
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ
โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

ระยะสั้น

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

-

-

-

-

-

-

18,000.
000.00

-

-

18,000.
000.00

-

-

-

1,340,000.
000.00

-

-

1,340,000.
000.00

-

-

100,
00,000.
000.00

-

-

100,
00,000.
000.00

-

วัสดุเชื้อเพลิ
อเพลิงและหล่อลื่น

90,000.
000.00

-

-

90,000.
000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิ
าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
กษา (ต้องปรับปรุงร้อย
ละ2
ละ25)
วัสดุงานบ้านงานครั
านงานครัว

50,000.
000.00

-

-

50,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

1,000,
000,000.
000.00
100,
00,000.
000.00
-

1,000,
000,000.
000.00
100,
00,000.
000.00
-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

108,000.
000.00

126,000.
000.00

-

-

-

-

1,440,000.
000.00

-

-

-

-

-

100,
00,000.
000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

90,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,
00,000.
000.00

100,
00,000.
000.00

1,100,
00,000.
000.00
100,
00,000.
000.00
-

วัสดุคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,132,816.00

-

-

2,132,816.00

-

-

-

-

-

-

-

2,132,816.00

17,000.
000.00

-

-

17,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

17,000.
000.00

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)
ค่าโทรศัพท์
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

180,000.
000.00

-

-

-

1,900,
00,000.
000.00

-

-

-

-

-

5,000.
000.00

-

-

30,816.00

-

-

30,816.00

-

1,500,
00,000.
000.00
-

-

-

-

-

1,500,
00,000.
000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

180,000.
000.00

-

-

1,900,
00,000.
000.00

-

5,000.
000.00

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

-

-

-

180,000.
000.00

-

-

-

-

1,900,
00,000.
000.00

-

-

-

-

-

5,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

30,816.00

-

-

-

-

-

-

-

1,500,
00,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์ย์
ค่าอินเตอร์
เตอร์เน็ต
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์ พื้นฐาน
ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบจ
เทคโนโลยี
3.2 สิ่งก่อสร้าง

- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์
- อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา
- อุดหนุน อศ.กช.

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าน้ำประปา
ประปา

โครงการ

1,500,
00,000.
000.00

รวม

1,500,
00,000.
000.00
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รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

1,500,
00,000.
000.00
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

ระยะสั้น

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้น
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียน
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอื่น

โครงการ

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117,600.
00.00

200,
00,000.
000.00

40,000.
000.00

170,000.
000.00

527,600.
00.00

-
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527,600.
00.00

36

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการ
โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

ระยะสั้น

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียน

-

-

-

-

-

โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)

-

-

-

-

-

-

โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า
- โครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

117,600.
00.00

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

117,600.
00.00

-

117,600.
00.00

-

-

200,
00,000.
000.00

-

200,
00,000.
000.00

-

40,000.
000.00

-

40,000.
000.00

-

40,000.
000.00

-

-

170,000.
000.00

-

170,000.
000.00

200,
00,000.
000.00

170,000.
000.00

900,
00,000.
000.00

-

-

900,
00,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.
000.00

-

-

10,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

21,691.32

1,468,941.32

21,691.32

921,691.32

-
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10,000.
000.00
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ระยะสั้น

โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยา

30,000.
000.00

-

โครงการ

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

-

-

-

-

รวม

30,000.
000.00

-

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

-

-

-

-

-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

30,000.
000.00

-

โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี

500,
00,000.
000.00

-

-

500,
00,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์
และการทำประกันภัยรถยนต์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
ประจำปี 2565

150,000.
000.00

-

-

150,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการซ่อมแซมอาคารและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา 65

200,000.00

-

-

200,000.00

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

10,000.
000.00

-

-

10,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.
000.00

โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
อาคารสถานที่ สาขาเอี่ยมละออ

500,
00,000.
000.00

21,691.32

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

171,691.32
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ระยะสั้น

ฝ่ายวิชาการ
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ทักษะวิชาชีพ
โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
โครงการส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน
โครงการจัดระบบการนิเทศการ
เรียนการสอน

138,600.
00.00
-

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

โครงการ

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

-

-

-

-

-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.
000.00

138,600.
00.00
-

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

20,000.
000.00
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138,600.
00.00
-

20,000.
000.00
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

20,000.
000.00

-

-

-

-

8,600.
00.00

-

-

-

-

30,000.
000.00

-

-

-

30,000.
000.00

-

-

30,000.
000.00

-

202,200.
00.00

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

20,000.
000.00

-

-

8,600.
00.00

-

30,000.
000.00

ระยะสั้น

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์
และตัดผมชาย
โครงการตัดเย็บชุดผ้าไหมให้แก่
ท่านทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โครงการจัดอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศ
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกอาหารและ
โภชนาการ
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
ทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง
ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง จ.
นครราชศรีมา
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

โครงการ

-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

-

-

-

-

20,000.
000.00

-

-

-

-

-

8,600.
00.00

-

-

-

-

-

-

30,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.
000.00

-

30,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.
000.00

-

202,200.
00.00

-

-

-

-

-

-

-

202,200.
00.00

รวม

-
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

ระยะสั้น

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

-

-

-

-

-

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

โครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียน

โครงการ
โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา
-

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

โครงการบริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน

50,000.
000.00

-

-

50,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.
000.00

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (F
(Fix it center)

14,640.00

-

-

14,640.00

-

-

-

-

-

-

-

14,640.00

โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์

10,000.
000.00

-

-

10,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.
000.00

โครงการปลูกจิตสำนึกและ
ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย

30,000.
000.00

-

-

30,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.
000.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

5,000.
000.00

-

-

5,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.
000.00

โครงการบริหารความเสี่ยง 5
ด้าน

10,000.
000.00

-

-

10,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.
000.00

โครงการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด 19

50,000.
000.00

-

-

50,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.
000.00
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ระยะสั้น

โครงการ

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

โครงการกิจกรรมงานวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร ภายใต้งาน "ใต้
ร่มพระบารมี 240 ปี กรุง
รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

32,560.00

-

-

32,560.00

-

-

-

-

-

-

-

32,560.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

206,450.00

-

-

206,450.00

-

-

-

-

-

-

-

206,450.00

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการมีงานทำหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือการวิจัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการพัฒนาการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

20,000.
000.00

-

-

20,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

20,000.
000.00

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

20,000.
000.00

-

-

20,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

20,000.
000.00

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. 25652567

11,450.00

-

-

11,450.00

-

-

-

-

-

-

-

11,450.00
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ระยะสั้น

โครงการ

สิ่งประ
ดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

โครงการ
โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริมการ
รูปแบบและ
ประกอบ
ยกระดับ
อาชีพอิสระ
คุณภาพศูนย์
ในกลุม่
ซ่อมสร้างเพื่อ
ผู้เรียน
ชุมชน
อาชีวศึกษา

โครงการจ้าง
ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสาขาเอี่ยมละออ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน

50,000.
000.00

-

-

50,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.
000.00

โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนหลักสูตร
รายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ใน
งานอาคารสูง

80,000.
000.00

-

-

80,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

80,000.
000.00

25,000.
000.00

-

-

25,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

25,000.
000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการสี่พระยา
พระยา ศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่ สู่
วิสาหกิจชุมชน ปี 2565
- สำรองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

-

-

400,
00,000.
000.00

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

400,
00,000.
000.00

43

โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 1
โครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารและสถานที่
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุ ณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการนี้การพั
การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่
ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการทำ 5 ส เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมใน
การจั ด การเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธา รณู ปโภคพร้อ มบริ การอย่ างเพีย งพอถู ก สุ ขลั กษณะเพื ่อให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
นฐาน
5.2 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค
พร้อมบริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ
งบ
10,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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โครงการ

ส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

โครงการที่ 2

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่
ดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิ
ทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการนี้การพั
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งการ พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทำให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน รวมไป
ถึงการพัฒนาในรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุ
ตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผสู้ อนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามตามความต้องการตลาดแรงงานและวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
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โครงการที่ 3
โครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
4. หลักการและเหตุผล
ภาพลักษณ์ (Brand Image) คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจผู้ใช้บริการ
จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งกำเนิดองค์กร นโยบาย
กิจกรรมและบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ
ให้เข้าถึงผู้ใช้บริ
บริการอย่างสม่ำเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึง
องค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์
วางแผนออกแบบอย่างดี
“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ”เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่
ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 15-150 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะนำ
ความรู้ความชำนาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือ
นำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมความรู้พิเศษและสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิตประจำวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : 2533) โดยการ จัดฝึกอบรมวิ ชาชี
ชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ ทำให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึ
ดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจ
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามสนใจที ่ จ ะจั ด ทำโครงการพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย
สารพั ด ช่ า งสี ่ พ ระยา เพื ่ อ ให้ บ ุ ค คลทั ่ ว ไปได้ ท ราบถึ ง ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ฯ สามารถเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ในรายวิ ช าหรื อ สาขางา นที ่ ต นเองสนใจ และนำความรู ้ ค วามชำนาญที ่ ไ ด้ ร ั บ นั ้ น ไปประกอบอาชี พ ทั ้ ง ใน
สถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- มีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
- ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3,000 คน/ภาคเรียน ได้รับทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ
จากสื่อประชาสัมพันธ์ทสี่ ร้างขึ้น
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เชิงคุณภาพ
- เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้วิทยาลัยฯ
- เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ์
7. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ขออนุมัติโครงการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วิ ท ยาลั ย ฯ มี ส ื ่ อ เพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ว ิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี ่ พ ระยา เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ที่ดีและสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้
10. การติดตามและประเมินผล
เก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
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โครงการที่ 4
โครงการ: ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ:
2. ลักษณะโครงการ





นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลางกลยุทธ์
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาพห้องเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื
าและเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน มีปัญหาเนื่องจากหลังคาที่ระเบียงกัน
สาดชำรุด ทำให้น้ำฝนไหลตกลงมาที่เครื่องปรับอากาศ จนทำให้เครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 1 เครื่อง อีกทั้ง
ยังทำให้ผนังระเบียงแตกกะเทาะ จนเห็นเส้นเหล็กที่อยู่ภายใน ก็เกิดปัญหาทำให้ครุภัณฑ์ที่เป็นตู้ ไม้เอนกประสงค์
จำนวน 3 ตู้ ชำรุดไม้บวมและเกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากจนใช้งานไม่ได้
ดังนั้นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาตัดเสื้อสตรี
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่ระเบียงกันสาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
5.2 เพื่อซ่อมแซมผนังปูนที่ระเบียงและกรอบหน้าต่างให้ใช้งานได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ซ่อมแซมหลังคา และผนังปูน กรอบหน้าต่าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
6.2 เชิงคุณภาพ
ห้องเรียนมีสภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ขอดำเนินโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
7.5 ติดตามและประเมินผล
7.6 สรุปรายงาน
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงาน
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โครงการที่ 5
โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ และทำประกันภัยรถยนต์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประจำปี 2565
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะและ
ครุภัณฑ์อื่นทั้งสิ้นในหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ดำเนินงานกิจกรรมและการ
บริการ ให้วิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานพัสดุ จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและ
ความสำคัญในเรื่องของการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้มีความพร้อมสำหรับใช้ในทาง
ราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อความให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในเรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ข องวิทยาลัยฯ การทำ
ประกันภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการสำรวจและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์
5.2 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไปด้วยความเรียบร้อย
5.3 เพื่อประสิทธิภาพคุณภาพของครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำรุง
5.6 เพื่อการทำประกันภัยรถยนต์ ให้คุ้มครองบุคลากรทางการศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครุภณ
ั ฑ์ราชการของวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
6.1.2 บุคลากรทางการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 40 คนได้รับความคุ้มครองภัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาและใช้
กษาและใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
6.2.2 คุณภาพการบริการด้านยานพาหนะมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัย
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
ขั้นตอนการทำงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
พ.ศ.2565
พ.ศ.2565
พ.ศ.2565
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
พ.ศ.2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขั้นการวางแผน (Plan)
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ
2. ตรวจสอบคุ ภ ั ณ ฑ์ ท ี ่ ช ำรุ ด เพื่ อ
ซ่อมแซม
3.สรุปรายการซ่อมแซม
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)
1. จัดทำรายการขอซื้อ ขอจ้าง
2. ดำเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนติดตามประเมินผล
(Check)
1. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน
ขั้นนำผลไปใช้ (Action)
1. รายงานผลโครงการ
2. ปรับปรุง/นำผลไปใช้
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน บกศ/งบประมาณ 2565
- ค่าใช้สอย 50,000 บาท
- ค่าวัสดุ 100,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการสำรวจและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
9.2 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9.3 บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในการใช้ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รูปเล่มรายงาน
10.2 เอกสารสรุปการดำเนินงาน
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โครงการที่ 6
โครงการ
ซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารและสถานที่
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ .ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ สำเร็
สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การพั
การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาคารสถานที่
ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการทำ 5 ส เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมใน
การจั ด การเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณู ปโภคพร้อ มบริ การอย่ างเพีย งพอถู ก สุ ขลั กษณะเพื ่อให้
สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของ มาตรฐานการอาชีวศึ
วศึกษา
พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.2 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมเป็นแห่งเรียนรู้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่ทำการสอนและพื้นที่งานในฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ
200,000
บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
200,000
บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีบรรยากาศพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม
บริการอย่างเพียงพอถูกสุขลักษณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
10.2 ประเมินความพึงพอใจในอาคารสถานที่
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โครงการที่ 7
โครงการ พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ อาคารสถานที่ สาขาเอี่ยมละออ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ : นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล ผูช้ ่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
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 และภูมิทัศน์ได้รับการซ่อมแซม
ไม้น้อยกว่า 10 รายการ
6.2 เชิงคุณภาพ
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมี
ความสวยงามสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ 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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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายวิชาการ
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โครงการ ส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะวิชาชีพ

โครงการที่ 8

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่
งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น และผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึ กอบรมสามารถนำมาเป็น
แนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการ หารายได้เสริม
ในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพตามหลักสู
กสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำทักษะความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนผู้เรียนการออกหน่วยบริการวิชาชีพ จำนวน 30 คน
6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น
6.2.2 ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.2.1 ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น
9.2.2 ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ที่ได้ฝึกอบรมเป็นแนะแนวทางในการประกอบวิ
นแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะวิชาชีพ
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โครงการที่ 9
โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในส่ ว นของการประเมินมาตรฐานวิช าชี พ เป็น เรื ่อ งสำคั ญ เป็ นส่ ว นหนึ ่ง ของการทำให้ผ ู้ เรีย นสำเร็จ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รตามที ่ เ รี ย นในแต่ ล ะรายวิ ช าชี พ ระยะสั ้ น กำหนด ซึ ่ ง ผู ้ เ รี ย นจะสำเร็ จ การศึ ก ษา
ตามที ่ฝ ึ กอบรมต้องมีส มรรถนะในรายวิชาที ่ กำหนด ดั ง นั ้นการประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชีพจึง มี ความจำเป็น
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สำเร็จการศึกษาทุกคน
6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 1 00 เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้สำเร็จการศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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โครงการที่ 10
โครงการ

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อย่อยที่ 2.1.1 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งขอ ง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้อง
กับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไป
ประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 ของสาขาวิชาที่เปิดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
6.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติตโิ ครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
9.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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โครงการที่ 11
โครงการ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จดั ทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็
เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชี พระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบ
อาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
5.2 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
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6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
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โครงการที่ 12
โครงการ

ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อย่อยที่ 2.2.2 ร้อยละของครูที่จดั ทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอ าชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพั ฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตรในแต่ ล ะรายวิ ชาชีพ ระยะสั้ นซึ ่ง หลัก สู ตรต้อ งมีความ
สอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริ ง
สามารถไปประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนา
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่
ยนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะ
รายวิชา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการและได้รับการพัฒนา
9.2 คุณภาพการจั
ณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและสมรรถนะรายวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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โครงการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

โครงการที่ 13

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การส่
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหลั ก สูต รในแต่ ล ะรายวิ ช าชีพ ระยะสั ้ น ซึ ่ ง หลั ก สู ต รต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงสามารถไปประกอบอาชีพได้
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สาขาวิชาที่เปิดสอนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิ
ภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิ
ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
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โครงการ

การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน

โครงการที่ 14

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.2 การบริหารชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเ ป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การจั
การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน เป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดการพัฒนา
ฒนา
ในทุกด้านทั้งด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้ ทักษะ และเจต
คติ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอน
เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูทุกท่านได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการครบทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
6.2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

-

บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
9.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน
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โครงการที่ 15
โครงการ ส่งเสริมการถ่ายทอด ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย




ฝ่ายวิชาการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายที่ 3 : แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง
จุดเน้นที่ 5 เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพื่อให้
ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “มาตรา 57 ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้
ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิ ดชู
ดชู
ผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564
นโยบายที่ 3 : แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง จุดเน้นที่ 5 เปิดกว้างการสรรหาครูและ
ผู ้ เชี ่ ย วชาญที่มีศ ัก ยภาพจาก ทุก ภาคส่ว นเพื ่ อ ให้ ต อบโจทย์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนสายอาชี พ เพื ่ อ ให้
สถานศึกษาได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เนื่องจากเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำ คัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและประกอบอาชีพต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครู
ครูพิเศษ ครูภมู ิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนกับแผนกวิชา
5.2 เพื่อแก้ปัญหาตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านประกันคุณภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน
ทั้ง 4 รุ่น
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู ้ เ รี ย นได้ ร ั บ การพั ฒ นาความรู ้ แ ละประสบการณ์ ต รงจาก ครู พ ิ เ ศษ ครู ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองเพื่อนำไปประกอบ
อาชีพต่อไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 เชิญ ครูพิเศษ ครูภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒใิ นสถานประกอบการ มาร่วมพัฒนา
ผู้เรียน
7.4 เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ที่มาร่วมพัฒนาผู้เรียน
7.5 ดำเนินงานตามโครงการ
7.6 ติดตามและประเมินผล
8. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.กำหนดการวางแผนงาน
3. ทำหนังสือเชิญครูผู้เชีย่ วชาญ
4.ดำเนินการตามแผน
5.สรุปและรายงานผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จาก เงินงบดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565
9.1 งบประมาณที่ต้องใช้
- ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 บาท
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป
10.2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 16

ฝ่ายวิ
ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่

4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพ

4. สภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี ห น้ า ที ่ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน และ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับ
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื
เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่
ระดับสากล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ทำหน้าที่
ดำเนิ นการจั ดกิจ กรรม / โครงการ แข่งขันทัก ษะวิ ชาชี พ ทั ก ษะพื ้ นฐาน และทั ก ษะหลั ก สู ตรวิ ชาชพระยะสั้น
ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผูผ้เู รียน
5.2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลทางการศึกษาของผู้เรียน
5.3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมผู้เรีเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับกรมอาชีวศึกษา
5.4. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่ผูผ้เู รียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนและครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) อย่างน้อย 20 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
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6.1.2 ผู้เรียนและครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทวั่ ไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) อย่างน้อย 20 คน สามารถประยุกต์และนำไปใช้แก้ปัญหาในงาน
อาชีพได้
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนและครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ หลักสูตวิชาชีพ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ กล้าคิดกล้าทำตลอดจนกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี
7. วิธีดำเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการดำเนินงาน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
งบประมาณ 8,600 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น
9.3 ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
9.4 ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไป
10. การติดตามประเมินผล
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 17
โครงการ จัดทำชุดเสื้อผ้าไหมให้แก่นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ ให้แก่ทูตานุทูต
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย




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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพั
านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับมูลนิธิช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว จัดทำโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10 ปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ให้สถานศึกษาที่มีแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนได้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ความสามารถของผู้เรียน แผ นกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกแบบเสื้อผ้าและตัดเย็บ
เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหมของไทย ให้แก่ทูตานุทูต กงสุลกิตติมศักดิ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบและตัดเย็บให้แก่ท่านทูตานุทตู กลสุลกิตติมศักดิ์
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคีร่วมกันออกแบบและตัดเย็บ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ทุกคน ร่วมกั
วมกันตัดเย็บ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ จากการร่วมกันออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ทีต่ ัดเย็บจากผ้าไหม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
7.5 ดำเนินงานตามโครงการ
7.6 ติดตามและประเมินผล
7.7 รายงานผล
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งบรายจ่ายอื่น (โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10) ประจำปี พ.ศ. 2564
1. ค่าวัสดุทใี่ ช้ตดั เย็บชุดผ้าไหมให้ท่านทูตานุทูต เป็นเงิน 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับความรูแ้ ละประสบการณ์ในการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหม
9.2 เป็นการประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

80

โครงการ จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ

โครงการที่ 18

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

4. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
สารพัดช่างให้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ต อบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
ความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ
5. วัตถุประสงค์

6 . 1 เพื ่ อ คุ ณ ภาพครู ผ ู ้ ส อนแผนกวิ ช าช่ า งเครื ่ อ งทำความเย็ น และปรั บ อากาศ สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เรียนประชาชนทั่วไปเข้าสู่มาตรฐานสากล
6.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
7. เป้าหมาย
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนแผนกวิ
สอนแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 10 คน / รุ่น
- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน / รุ่น
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7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้ เ ข้ า รับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุคณุ ภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
8. วิธีการดำเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินการ

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. เตรียมแผนงานเพื่อเขียนโครงการอนุมัติ
2. ประชุมคณะทำงาน
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4. ปฏิบัติงานตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
9. งบประมาณดำเนินการ
1. ค่าวิทยากร 16 ชั่วโมง x 1,200 บาท
2. ค่าคณะกรรมการทดสอบ 3 x 1,000 บาท x 2 รุ่น
3. ค่าที่พักวิทยากร 1 คน x 800 x 2 คืน
4. ค่าอาหารกลางวัน/ว่าง 30 คน x 150 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
5. ค่าวัสดุ (ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม)
6. ค่าที่พักครูที่มาอบรม 10 คน x 800 x 2 คืน
7. ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์
8. ค่าอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ
รวมทั้งสิ้น

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

19,200
6,000
1,600
18,000
3,500
16,000
10,000
25,700
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และผู้เรียนประชาชนทั่วไปเข้าสู่มาตรฐานสากล
10.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
11. การติดตามและประเมินผล
11.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ
11.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ
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โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :
1.1 นางสาวรุ่งนภา
1.2 นายบุญช่วย

ปุณยานุเดช
บัวคลี่

1.3

นายชัยวัสส์

วรพงศธร

1.4

นางสาวบุญนาค

ภัทรพงศ์มณี

1.5

นางสุกัญญา

แย้มยิ้ม

1.6
1.7

นางสาววิมพ์วรา
นางสาวชลลดา

วงษ์ใหญ่
โชติเสน

2. ลักษณะโครงการ





โครงการที่ 19

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
ครูชำนาญการ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครูชำนาญการ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียน
 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพผู้เรียน
 ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ
 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร
3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การดำเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิ บั ต ิ ง าน โดยอาศัยความสัมพันธ์ร ะนาบเดี ย วกั น ของผู ้ ปฏิ บ ั ต ิ ง านต่ อ ผู ้ ปฏิ บ ั ต ิ ง าน รวมทั ้ ง จากผู ้ บริ ห าร
ของสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา
ในการนี้ วิ ท ยาลัย สารพัด ช่ า งสี ่ พ ระยา จึ ง ได้ น ำแนวคิ ด ประสานสั ม พั น ธ์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากำหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ
ในเทศการปีใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารแล ะโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและ
ขยายผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอุปการะคุณ แก่สถานศึกษา
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ซึ่งมีคุ ณสมบั
ณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอุปการะคุณแก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ที่ผลิตได้อีกด้วย
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4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ
นำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต
4.2 เพื่อขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้
ที ่ เป็ นผลผลิ ตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชี พระยะสั ้น ของแผนกวิ ช าอาหารและโภชนาการของวิทยาลัย
สารพัดช่างสี่พระยา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
5.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน
5.1.2 จำนวนขนมคุกกี้ สำหรับมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า
50 กล่อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณ ในเทศกาลปี
ใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกกี้
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่
6. กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ
จัดฝึกอบรมวิชาชีพขนมอบประเภทคุกกี้ ณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
(สาขาเอี่ยมละออ) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
7. ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี
มกราคม 2565

มกราคม 2565

ดำเนินการ
- ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ แนวทาง จั ด ฝึ ก อบรม
วิชาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปี
ใหม่
- ฝ่ายวิชาการ นำเสนอโครงการ
- จัดส่งโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ
- ติดตามงบประมาณดำเนินการ
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ
ดำเนินการโดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- จัดหาวัสดุฝึกผลิตคุกกี้สี่พระยา
บรรจุผลิตภัณฑ์คุกกี้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์

กุมภาพันธ์ 2565

สรุปรายงานกาดำเนินการตามโครงการ

มกราคม 2565
มกราคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อำนวยการ
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
- นางสาววิมพ์วรา วงษืใหญ่
- นางสาวชลลดา โชติเสน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
คณะกรรมการประเมินผล
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8. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ จำนวน 30,000 บาท
9. ระยะเวลาดำเนินงาน
มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ผลิตขนมคุกกี้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี
อุปการะคุณ
11. การติดตามและประเมินผล
11.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน
11.2 สรุปผลการดำเนิ
ปผลการดำเนินวานตามโครงการ
11.3 จัดทำรูปเล่มรายงาน
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โครงการที่ 20
โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
1. ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้าแผนกวิจิตรศิลป์
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิจิตรศิลป์ มีความต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้จริงและ
มีคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ จึงได้การจัดการเรียนการสอนด้วยการมุ่งเน้นการปฏิบัติ งานจริ
งานจริง
โดยมีการยกตัวอย่าง สาธิตและให้ปฏิบัติตาม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้ว ผู้สอนจึงมีความต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้นอกสถานที่และได้มีโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากวิทยากรภายนอก เพื่อ เป็นการสร้าง
ประสบการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ที่มากขึ้นนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพและมีความสุขในการทำงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนำนักเรียนศึกษาศึกษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้พัฒนาทักษะฝีมือ
5.3 เพื่อประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยโดยการนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดแสดง ณ หอศิลป์ สีพ่ ระยา
อาร์ต แกลอรี่
6. เป้าหมาย และตัวชี้วดั สำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมโครงการ 20 คน
6.1.2 ครูแผนกวิจติ รศิลป์ 2 คน
6.1.3 วิทยากรภายนอก 2 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพทีค่ รูกำหนด
6.2.2 ได้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยผ่านผู้เข้าชมผลงานที่ หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต แกลอรี่
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

สถานที่

ปี พ.ศ. 2565
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประชุมแผนกเพื่อเตรียม
โครงการ

หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต
แกลลอรี่
ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา
หอศิลป์ สี่พระยา อาร์ต
แกลลอรี่
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ ของวิทยาลัย

ปฏิบัติตามโครงการ
นำผลงานผู้เรียนจัดแสดง
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเข้าชม
ผลงานที่จัดแสดง
สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบ ดำเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนศึกษาศึกษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ ส่วนซ่อนศิลป์ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
9.2 ได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้พัฒนาทักษะฝีมือ
9.3 ได้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโดยการนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานจัดแสดง ณ หอศิลป์ สี่พระยา
อาร์ต แกลอรี่
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ภาพถ่ายกิจกรรม
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการ

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

โครงการที่ 21

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลผู้เรียน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่องจากการดูแลและแนะแนวผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรตามที่เรียนในแต่ละราย วิชาชีพระยะสั้น และเป็นการแนะแนวทางในการ
ประกอบวิชาชีพของผู้เรียน ได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการหารายได้เสริม ในการประกอบ
อาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคล
5.2 เพื่อแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
6.1.2 ร้อยละจำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูสามารถดูแลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล
6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการ
7.4.1 กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็ จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน
7.4.2 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
7.4.3 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา
7.4.4 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม
9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม
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โครงการที่ 22
โครงการ บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝกึ อบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษากำหนดให้นักศึกษาในแต่ละสาขางานต้องนำ
ความรู้ที่ได้รับ ออกให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ด้านวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปขยายผลให้กบั ชุมชนของตนเอง สร้างจิตอาสาที่ดกี ับนักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ให้บริการปีละ 2 ครั้ง
6.1.2 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชนได้รับความรูด้ า้ นวิชาชีพ
6.2.2 นักศึกษานำความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
7.5 ติดตามและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณ 50,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับความรูด้ า้ นวิชาชีพ
9.2 นักศึกษาสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 23
โครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดำเนินโครงการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 และเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและ ช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้าน
การให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี
เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์ ใน 2 ชุมชน
ทำให้เกิด ความร่วมมือ ระหว่างสถานศึ กษาและชุ ม ชนในการสร้ างเครื อ ข่ ายถ่ ายทอดความรู ้ พั ฒนา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการ ยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความสำคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง
การรวมกลุ ่ มของช่างชุมชนสร้างความเข้ม แข็ง ในก ารประกอบอาชี พ และสร้ า งเครือ ข่ ายช่ างชุ ม ชนร่วมกับ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลต่อประชาชน
5.1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

93

5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน
นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยกา รยื ดอายุ ก ารใช้ง านเครื่ องมือ เครื่ องจัก รที ่ใ ช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
5.2.2 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง รวมทั ้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ น ั ก ศึ ก ษาให้ ม ี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามา รถ
ในการแข่งขันของประเทศ
5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน
5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า
5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีม
ช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจั กรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ชุมชน และพื้นที่ออกให้บริการดำเนินการหลักจำนวน 2 ชุมชน
6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 – 5 ชุมชนได้รับบริการ
6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่
บการซ่อมแซม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ
6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า 100 คน
6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จำนวนอย่างน้อย 10 คน
6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน
6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน อย่างน้อย 2 รายการ
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์
ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
ของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
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6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนา
ศูนย์ซ่ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้
6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
6.2.7 นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน
6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
7.5 ติดตามและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน โครงการ พ.ร.บ. งบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณ 14,640 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร
สัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ำกว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรักษา
และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
9.2 ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
9.3 การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน ละ 1 รายการ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 24
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้างานกิจกรรมฯ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสํ้ สาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
ประสงค
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผู้สํสาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสั ยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์
ษณของชาติ
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้ อ่นื ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้
ตามบทบาทหนาที
าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็
์ ทรงเปนประมุ
นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์ษสิส่งิ แวดล้
แวดลอม
อม
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดให้ ว ั นที่ 5 ธั น วาคมของทุก ปี เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแ ห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งมีความประพฤติ ที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ในการ
นี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529
มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลื
วยเหลือผู้อ่นื นั้น
เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกัน และกัน ซึ่งในที่สุด
จะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถ รักษาความเป็น
อิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาตลอดจน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุคณ
ุ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งความสำคัญของ
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การเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีจิตสำนึ
ตสำนึกที่ดีและมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสำนึก
การมี ส ่ ว นร่ ว ม ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ต ่ อ องค์ ก รส่ ง เสริ ม ให้ ม ี จ ิ ต สาธารณะ มี ค วามรั ก และ
ความสามัคคีภายในองค์กร และ เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
5.2 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ ช่วยเหลือผู้อื่น
5.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต รได้ ร ่ ว มทำกิ จ กรรมจิ ต อาสา
บำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู ้อื่ น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่า ง
ให้เป็นประโยชน์
7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
8. สถานที่ดำเนินโครงการ
- บริเวณโดยรอบวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ
- วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
9.1 เสนอโครงการ
9.2 ขออนุมัติโครงการ
9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
9.4 ดำเนินงานตามโครงการ
9.5 ติดตามและประเมินผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
งบประมาณ โครงการตามภาระงานประจำ
เป็นเงินงบประมาณ 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

97

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น
11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 25
โครงการ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทย
1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้างานกิจกรรมฯ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คณ
ุ ลักษณะของผสํู้ สาเร
ําเรจ็ การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงป
งประสงค
ผู้สํสาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์
ษณของชาติ
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้ อน่ ื ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้
ตามบทบาทหนาที
าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็
์ ทรงเปนประมุ
นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์ษสิส่งิ แวดล้
แวดลอม
อม
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ สำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภ าพที่เหมาะสมและมีมนุษย์ส ัมพันธ์ที ่ดี โดยถือเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจสำคัญในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อให้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5.3 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
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6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
- นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาใ นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
7.5 ติดตามและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน โครงการตามภาระงานประจำ
เป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม
9.2 นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคม
9.3 นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานแบบทีมสัมพันธ์
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 26
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเตรียมความ
พร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ง
ผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิ ตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
การปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำ คัญยิ่ง ที่จะต้อง
จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียน
ดังนั้น งาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี
การศึกษา 2564 ในครั้งนี้
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ
5.2 เพือ่ ให้นักศึกษามีโอกาสทำความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2564
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เชิงคุณภาพ
ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของผู้เรียน ประวัติความ
เป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร
7. วิธีการดำเนินงาน
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.3 ดำเนินงานตามโครงการ
7.4 ติดตามและประเมินผล
7.5 สรุปรายงาน
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
จากเงิน โครงการตามภาระงานประจำ งบประมาณ 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่
คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย
9.2 ผู้เรียนได้ทำความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 27
โครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565
(ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน)
1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2) หัวหน้างานปกครอง
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิด
การเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่าง ๆ
ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่
แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่
ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายา
เสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษ
ไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากก ารสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุน
ด้วยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึง ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาด
อยู่ในขณะนี้ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
งบประมาณ 2565 ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษา
5.2 เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสถานศึกษา
5.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำประสบการณ์มา
ประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด
5.4 เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
7. วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี พ.ศ. 2565
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติด
9.2 เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
9.3 เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล
ต่อสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
9.4 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
10.2 จัดทำรูปเล่มรายงาน
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โครงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการที่ 30
โครงการ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่
งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื ่ อ งจากการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
เป็นเรื่องสำคัญที่วิทยาลัย ฯ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็น
การแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรี ยน
ยนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้หรือเป็นการหารายได้
เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
5.2 เพื่อแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ท่าน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
6.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
9.2.2 ผู้เรียนได้รับการความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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โครงการที่ 31
โครงการ ส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 3 ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ด้านผู้สอน
ข้อย่อยที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่
งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
เนื่องจากการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย เป็นเรื่องสำคัญ
เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผู้เรียนใช้เป็นการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน ได้ทำให้ผู้เรียน
มีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใ นการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็นการหารายได้เสริม ในการ
ประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และนำความรู
และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย จำนวน 10 ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองประกอบอาชีพหรือเป็น
การหารายได้เสริมในการประกอบอาชีพนอกเหนืองานประจำ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั
งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัยแก่ผู้เรียน
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่

-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรม
9.2 ครูผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลส่งเสริมผู้เรียน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย
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โครงการที่ 32
โครงการ

พัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้ การจั
ก ารจัด การระบบข้ อ มูล สารเทศ เป็ น เ รื ่ อ งสำคั ญ เป็ นส่ ว นหนึ ่ ง ของการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างแห่งเรียนรู้ ร่วมไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการ
บริ หารสถานศึก ษามีค วามจำเป็นต้อ งใช้ข้อ มู ล ในการวิ เคราะห์ ก ารกำหนดนโยบายการพั ฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศหน่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน
6.2.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000
บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ระบบข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน
9.2 การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
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โครงการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

โครงการที่ 33

1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 4 ด้านการมีสว่ นร่วม
ข้อที่ 4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 21 ข้อการ
ประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการสอนในรายวิชาชีพระยะ สั้น ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ในการนี้การระดมทรั
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน เป็นเรื่องสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านบริหารทัพยากร ด้านแผนงานและความร่ วมมือ ด้านวิชาการ และด้านพัฒนา
กิ จ การนั ก เรี ยนนัก ศึก ษา เป็นการพัฒนาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ม ี ค ุ ณ ภาพและมี ประสิ ท ธิ ผ ล
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องมือเครื่องจักร สื่อการเรียนการสอน และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทำให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในเรื่องของมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติ
5.2 เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัวดั ความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (ปีงบประมาณ 2565)
7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7.2 แต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
7.4 ดำเนินการโครงการ
7.5 สรุปผลการดำเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแห่งที่มาการดำเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการจั
อการจัดการเรียนการสอน
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โครงการที่ 34
โครงการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2565-2567
ประจำปีงบประมาณ 2565
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ




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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียน
 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพผู้เรียน
 ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ
 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร
4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
กษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (หนังสือ
ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) ระบุใน “ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึ
หารสถานศึกษา
ระบุ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อได้มีการดำเนินตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และตำแหน่งครู (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) ในสาระของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และ
ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ในการนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้นำรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับการปฏิ บับตั ิที่คาดหวัง “การริเริ่ม พัฒนา” ต่อเนื่องกับ “คิดค้น ปรับเปลี่ยน” โดย
เชื่อมโยงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงาน
ของการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2565-2567
ในการดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือกำกับ ติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ. 2565-2567 จำนวน 20 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และรายงานแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา
และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่ดำเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร
รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
7.5 ติดตามและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 11,450 บาท ได้แก่
ลำดับ
หมวดเงิน
รายละเอียด
1 ค่าตอบแทนวิทยากร
600 บาท x 6 ชั่วโมง × 2 คน x 1 วัน
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 มื้อ x 15 คน)
3 ค่าอาหารกลางวัน
(80 บาท x 1 มื้อ x 15 คน)
4 ค่าวัสดุอื่น ๆ
รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
7,200
1,050
1,200
2,000
11,450

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับความรู้การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สร้างการรับรู้
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 35

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศของสาขาเอี่ยมละออ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล (ผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่)
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษา
จำเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพื่อให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต
แก่นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึง จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อผูใ้ ช้บริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯเกิดความพึงพอใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไวไฟเพื่อให้บริการทั้ง 6 ชั้น รวม 15 จุด
- รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตไวไฟของ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- ระบบอินเตอร์เน็ตไวไฟเพื่อให้บริการเพิ่มรวม 15 จุด มีความเร็วที่น่าพอใจจากผูใ้ ช้บริการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
7.5 ติดตามและประเมินผล
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน 50,000 งบดำเนินการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตไวไฟได้ครอบคลุมพืน้ ที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทำแบบสอบถาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 36
โครงการ
วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง
1. ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ
- นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวติ
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกั
องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรรม เพื ่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี ว ั ต ถุ ประสงค์ (1) เพื ่ อ พั ฒนาฝี ม ื อ แรงงานระดั บสู ง และผู ้ มี
ความสามารถพิเศษหรื
เศษหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (2) เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (3) เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่า ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.2 ความสอดคล้อ งกับแผนพัฒนาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ ่ ง กำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ไว้ว่า
“ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ” และกำหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึ กษาด้ านการวิจ ัย ว่ า พั ฒนางานวิจ ัย สิ ่ ง ประดิ ษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึ กษาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดสำคัญ คือ จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คือ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
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3.3.2 มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเว ลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ คว าม
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ
3.4 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
3.4.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่
กรต่าง ๆ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็น
นโยบายสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ที่จะต้องส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ ด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริ
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นศูนย์กลางในการบริการความรู้ให้กับประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้
ดังกล่าว สนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัย และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560 – 2579 และ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พัฒนาหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประกอบการพิจารณาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ 1 ได้ เนื่องจากหลักสูตร
เดิมไม่สามารถใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ ทำให้ผู้เรียนเสียโอกาสในการทดสอบ หลังจากสำเร็จการศึกษา
และเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดสาขา
อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้ รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ
สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนา
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และคำนึงถึงการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
เสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพ เดิ ม การเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การเข้าทดสอบ
มาตรฐานฝีมืมอื แรงงาน เป็นต้น
หลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรุ่นที่ 203 ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด และโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ พัฒนาขึ้นมาใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น ชุดฝึกและชุดจำลองการทำงานระบบำบัดน้ำเสีย ชุดจำลองการ
ควบคุมระบบบูทเตอร์ปั๊ม ชุดจำลองการควบคุมมอเตอร์ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศ เป็นต้น และการดำเนินการจัดทำสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในครัง้ นี้ จะใช้กระบวนการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำเสนอได้ในวง
วิชาการทั้งในส่วนของการสัมมนาทางวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ ตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทางวิชาการต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดำเนินการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน รายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคาร
สูง โดยใช้กระบวนการวิจัย
5.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนในวงวิชาการ
5.3 เพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณภาพการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการใช้งานจริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
(1) การสร้างและพัฒนาชุดฝึก และชุดจำลองรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง
(2) การสร้างและพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง
(3) การสร้างและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชาระบบ
ควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง
6.1.2 การนำเสนอวงวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้น/ปี
6.1.3 การนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 รายวิชา คื อ
รายวิชาระบบควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการนำ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.2 สถานศึก ษา ได้ประโยชน์ จ าก งานวิ จ ั ย และพั ฒนาสื ่ อ และนวั ตกรรมการสอน ในด้ า นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนทั้งภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
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7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2565)
7.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการทำงาน
เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค.

P 1. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ
2. จัดทำเค้าโครงงานวิจัย 3 บท
D 3. ดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการวิจัย
4. ดำเนินการวิจัย
5. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
C
6. ประเมินผลการดำเนินงาน
7. สรุปผลการดำเนินงาน
A
8. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)

สถานที่ดำเนิ
ดำเนินการ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
8.1 งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
9.2 ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
9.3 งานวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นได้เป็นประโยชน์ในวงวิชาการ ทั้งใน
ส่ ว นของการแลก เปลี ่ย นเรี ยนรู ้ภ ายในวิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี ่ พ ระยา ระหว่ า งสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดำเนินโครงการ
10.2 จากการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้

หน่วย:
ย:บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

ม.ค.
2565

ก.พ.
2565

มี.ค.
2565

เม.ย.
2565

พ.ค.
2565

มิ.ย.
2565

ก.ค.
2565

ส.ค.
2565

ก.ย.
2565

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

9,607,241.32

9,607,241.32

1

งานตามภาระงานประจำ

8,138,300.00

8,138,300.00

1.1

งบดำเนินงาน

6,638,300.00

6,638,300.00

1.2

งบลงทุน

2

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี
โครงการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ซ่อมแซมรถยนต์ และ
การทำประกันภัยรถยนต์ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
ประจำปี 2565
โครงการซ่อมแซมอาคารและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา 65
โครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
อาคารสถานที่ สาขาเอี่ยมละออ

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.6
2.7

-

1,500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,468,941.32

1,500,000.00
1,468,941.32

นายบุญช่วย บัวคลี่
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสุกัญญา แย้มยิ้ม
หัวหน้างานบุคลากร

10,000.00

























10,000.00

30,000.00

























30,000.00

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

-

























-

นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี

500,000.00

























500,000.00

นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง
หัวหน้างานพัสดุ

171,691.32

























171,691.32

นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง
หัวหน้างานพัสดุ

200,000.00

























200,000.00

นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ

10,000.00

























10,000.00
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ที่
2.8
2.9
2.10
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16
2.17
2.18
2.19

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะ
วิชาชีพ
การสอน
งานวั
ด
ผลประเมินผล
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
การสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
การสอน
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การสอน
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
สอน
การสอน
โครงการจัดระบบการนิเทศการเรียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
การสอน
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด ครู
นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
เครื่องแต่งงกาย
ประกอบการ แผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
นายบุญช่วย บัวคลี่
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่
นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
โครงการตัดเย็บชุดผ้าไหมให้แก่ท่าน
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ
ทูตประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เครื่องแต่งงกาย
นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
โครงการจัดอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
นางสาวชลลดา โชติเสน
นางสาววิมพ์วรา วงษื
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
วงษืใหญ่
ฝึกอบรมแผนกอาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ

งบประมาณที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
ต.ค.
2564

-

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

ม.ค.
2565

ก.พ.
2565

มี.ค.
2565

เม.ย.
2565

พ.ค.
2565

มิ.ย.
2565

ก.ค.
2565

ส.ค.
2565

ก.ย.
2565























-

รวมเป็นเงิน

-

























-

-

























-

20,000.00

























20,000.00

-

























-

-

























-

-

























-

20,000.00

























20,000.00

8,600.00

























8,600.00

30,000.00

























30,000.00

-

























-

30,000.00

























30,000.00
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ที่
2.20
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

2.26
2.27
2.28
2.29

2.30
2.31
2.32

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
ทักษะวาดภาพจากสถานที่จริง ณ
ส่วนซ่อนศิลป์ อ.ปากช่อง จ.นครราช
ศรีมา
โครงการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
โครงการบริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ให้กับชุมชน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it center)
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์
โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมไทย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โควิด 19
โครงการกิจกรรมงานวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระ
บารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการมี
งานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ
โครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือการวิจัย
โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ

นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

งบประมาณที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

ม.ค.
2565

ก.พ.
2565

มี.ค.
2565

เม.ย.
2565

พ.ค.
2565

มิ.ย.
2565

ก.ค.
2565

ส.ค.
2565

ก.ย.
2565

30,000.00

























30,000.00

หัวหน้างานแนะแนวฯ

-

























-

หัวหน้าโครงการพิเศษฯ

50,000.00

























50,000.00

หัวหน้าโครงการพิเศษฯ

14,640.00

























14,640.00

นางาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
หัวหน้างานกิจกรรม
นางาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
หัวหน้างานกิจกรรม

10,000.00

























10,000.00

30,000.00

























30,000.00

หัวหน้างานแนะแนว

5,000.00

























5,000.00

หีวหน้างานปกครอง

10,000.00

























10,000.00

หัวหน้างานสวัสดิการ

50,000.00

























50,000.00

นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่
นายชัยวัสส์ วรพงศธร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

32,560.00

























32,560.00

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

-

























-

หัวหน้างานวิจัยฯ

-

























-

20,000.00

























20,000.00

นายนพดล นภวรรณ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

รวมเป็นเงิน
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ที่
2.33

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

3

นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
หัวหน้างานวางแผนและ
การศึกษาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2567
งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
สาขาเอี่ยมละออ ให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ
ในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
การสอนหลักสูตรรายวิชาระบบ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
ควบคุมมอเตอร์ในงานอาคารสูง
โครงการสื่พระยา ศูนย์พัฒนา
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่
ผู้ประกอบการอาชีพวิถีใหม่ สู่
หัวหน้างานความร่วมมือ
วิสาหกิจชุมชน ปี 2565
โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ

4

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
ษา)

2.34
2.35

2.36
2.37

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

งบประมาณที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

ม.ค.
2565

ก.พ.
2565

มี.ค.
2565

เม.ย.
2565

พ.ค.
2565

มิ.ย.
2565

ก.ค.
2565

ส.ค.
2565

ก.ย.
2565

20,000.00

























20,000.00

11,450.00

























11,450.00

50,000.00

























50,000.00

80,000.00

























80,000.00

25,000.00

























25,000.00

รวมเป็นเงิน

-

-

-

-
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