แผนปฏิบัติราชการ
ประจางบประมาณ พ.ศ.2563

ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรุงเทพมหานคร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา
เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
วิทยาลั ยสารพั ดช่างสี่ พระยา จึงได้จัดทาแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ในการดาเนิ นการจัดทาได้ผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วน เช่น คณะครู ผู้บริหารของสถานศึกษา ในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 โดยคานึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพอันสูงสุดจากการใช้
งบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
จะเป็นแนวทางในการนานโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ าน ที่ ท าให้ ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

สำรบัญ
เรื่อง/รำยกำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา คุณธรรมอัตลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูล/เป้าหมายจานวนนักเรียน/นักศึกษา
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการดาเนินงาน งบประมาณ 2563
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
- โครงการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

หน้ำ
1
2
3
4
8
12
14

-

29
31
34
36

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (Backdrop)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้เพื่อการศึกษา
โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

ฝ่ายวิชาการ
- โครงการจัดทาแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสื่อ และระบบการสอน e-learning ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
- โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ
- โครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าสาหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
- โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าอบรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
- โครงการปลูกจิตสานึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประเพณี

25
27

39
41
43
48
50
52
54
58
62
66

-

วัฒนธรรมไทย
โครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปีงบประมาณ 2563
โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพแผนกวิชา
- โครงการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2563
- โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานทา
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2564 - 2566
- โครงการวิจัยเชิงสารวจ เรื่อง ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา
- โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม
และแผนใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
ภำคผนวก (ก)
คาสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
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ส่วนที่ 1
บทนา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ปรัชญา
“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มีวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”
เอกลักษณ์
“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
Siphraya Polytechnic College

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 474/2 ถนนสี่พระยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์
โทรสาร

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

เว็บไซต์
เนื้อที่ของสถานศึกษา

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

แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
รหัสไปรษณีย์ 10500

มีอาคารเรี
อาคารเรียน รวมทั้งสิ้น 3 หลัง
1. อาคาร 1
จานวน 1

มีห้องทั้งสิ้น
หลัง 40

80
ห้อง

ห้อง ได้แก่
พ.ศ. 2459

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

จานวน 1
จานวน 1
จานวน จานวน -

หลัง
หลัง

ห้อง
ห้อง

พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2526

จานวน

หลัง

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2)
อาคารเอนกประสงค์

-

30
10

หลัง
หลัง
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
(นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ)

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(นายโกวิทย์ ส่องสี)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
(นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี)

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
(นายนพดล นภวรรณ)

ฝ่ายวิชาการ
(นางสุกญญา
ั ญญา แย้มยิ้ม)

งานบริหารงานทัว่ ไป
(นางสาวยอแสง โกวิททวี)

งานวางแผนและงบประมาณ
(นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี)

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล

แผนกวิชาสามัญและแผนกวิชาชีพ
(หัวหน้าแผนก)

งานบุคลากร
(นางสุกัญญา แย้มยิ้ม)

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
(นายสมบั
(นายสมบัติ พันเลิศจานรรจ์)

งานครูที่ปรึกษา
(นางสาววรรณวิ
(นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา)

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(นายชาลี วงศ์
วงศ์สอนธรรม)
อนธรรม)

งานการเงิน
(นางสาววัลลี ตรีวุฒิ)

งานความร่วมมือ
(นางมาลี ทองคา)
า)

งานปกครอง
(นายกฤษดา โฉมศรี)

งานวัดผลและประเมินผล
(นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล)

งานการบัญชี
(นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ)

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
(นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์)

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
(นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา)

งานวิทยบริการและห้องสมุด
(นายสมบัติ พันเลิศจานรรจ์)

งานพัสดุ
(นายนพดล นภวรรณ)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(น.ส.รภัทภร ภาชนะภคณัฐ)
(น.ส.รภัทภร ภาชนะภคณัฐ)
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
(นางสาวทิพวรรณ ทนุ)

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
(นายสานนท์ มะนาวหวาน)

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(นายบุญช่
ญช่วย บัวคลี)่

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
(นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล)

งานสื่อการเรี
การเรียนการสอน
(นายวชิระ ไชยสิงห์)

งานอาคารสถานที่
(นายบุญช่วย บัวคลี่)
งานทะเบียน
(นางเอกกาญจน์ พรหมเกิ
พรหมเกิด)
งานประชาสัมพันธ์
(นางสาวยอแสง โกวิททวี)
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ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ
ที่

รวม

ชื่อ – นามสกุล

22

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

1. นายพรชัย

ปิ่นสุวรรณ

ปริญญาโท

2. นายโกวิทย์

ส่องสี

ปริญญาโท

3. นางสุกัญญา

แย้มยิ้ม

ปริญญาโท

4. นายนพดล

นภวรรณ

ปริญญาโท

5. นางสาวบุญนาค

ภัทรพงศ์มณี

ปริญญาโท

6. นางมาลี

ทองคา

ปริญญาโท

7. นางสาวจรินทร์

เลี้ยงสุข

ปริญญาตรี
ญญาตรี

8. นายวชิระ

ไชยสิงห์

ปริญญาตรี

9. นายเลอพงษ์

สุวรรณนันท์

ปริญญาโท

10. นายชาลี

วงศ์สอนธรรม

ปริญญาตรี

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน
ผู้อานวยการ
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
รอง
ผู้อานวยการ
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ

ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู

สอนวิชา
-

-

-วิชาพิมพ์ดีด –
คอมพิวเตอร์
-วิชางานประดิษฐ์ของ
ชาร่วยและของที่ระลึก
-วิชาช่างจักรยานยนต์
-วิชาเสื้อเบื
อเบื้องต้น
-วิชาเสื้อสมัยนิยม 1

-วิชาขนมอบ 1

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการ

-ทาหน้าทีแทน
่ แทน รองฝ่ายวิชาการ
-หัวหน้างานบุคลากร
-หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ
-ทาหน้าที่แทน รองฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนฯ
-หัวหน้างานพัสดุ
-ทาหน้าที่แทน รองฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
-หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ
-หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
-หัวหน้างานความร่วมมือ

-วิชาหัตถกรรมงาน
เชือก
-วิชางานประดิษฐ์จาก
คริสตัล ลูกปัด และหิน
-วิชาอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น

-หัวหน้าแผนกวิชา
คหกรรมศาสตร์

-วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคาร
-วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ
-วิชาการวาดเขียน

-หัวหน้างานวิจัยฯ
-หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

-หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
-หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

-หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน
วิทยฐานะ
ชานาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ

11. นายชัยวัสส์

วรพงศธร

ปริญญาโท

12. นายบุญช่วย

บัวคลี่

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ

13. นางรัตนา

เจียรพีพันธ์

ปริญญาโท

14. นายสมบัติ

พันเลิศจานรรจ์

ปริญญาตรี

15. นายกฤษดา

โฉมศรี

ปริญญาโท

ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
ครู
วิทยฐานะ
ชานาญการ
ครู

16. นางสาวยอแสง

โกวิททวี

ปริญญาโท

ครู

17. นายอุกฤษฏ์

วัชระพิริยะกุล

ปริญญาโท

ครู

18. นางสาวเพ็ญพร

เสรีกลุ

ปริญญาโท

ครู

19. นางสาวทิพวรรณ

ทนุ

ปริญญาโท

ครู

20. นางสาวรภัทภร

ภาชนะภคณัฐ

ปริญญาโท

ครู

21. นางสาววัลลี

ตรีวุฒิ

ปริญญาโท

ครู

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พืนฐาน
้ นฐาน
เรียนการสอน
-หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
-วิชาช่างประกอบโครง -หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
อะลูมิเนียม1,2,3
-หัวหน้าสาขาบ่อนไก่
-วิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3
-วิชาช่างจักรยานยนต์ -หัวหน้างานอาคารสถานที
-หัวหน้างานทวิภาคี
-หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ -หัวหน้าแผนกวิชา
การสื่อสาร (ระดับต้น) ภาษาต่างประเทศ
-วิชาการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปด้านกราฟิก
-วิชาช่างเครื่องล่าง
รถยนต์
-วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
จัดพิมพ์เอกสาร
-วิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ออกแบบงานนาเสนอ
-วิชางานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
-วิชางานซ่อมและบารุง
เครื่องปรับอากาศ
-วิชาแต่งหน้าพื้นฐาน
-วิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษ
-วิชาเกล้าผม-ถักเปีย
-วิชาอาหารยุโรป
-วิชาขนมอบยอดนิยม

-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
-หัวหน้างานปกครอง
-หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

-หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
-หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทา
ความเย็น
-หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

-หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และประกอบธุรกิจ
-หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
-หัวหน้างานบัญชี
-หัวหน้างานประกั
างานประกันคุณภาพฯ
-หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

-วิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าสาหรับธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว
-วิชาการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
-วิชาการเขียนภาพ
-หัวหน้างานการเงิน
ไทย
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ชื่อ – นามสกุล

(ป.เอก/โท/ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

22. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา

ปริญญาตรี

ครู

ที่

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา
ที่

รวม

8

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)

ชื่อ – นามสกุล

1.
2.

นายสานนท์
นายรังสรรค์

มะนาวหวาน
แจ่มกระจ่าง

ม.6
ปริญญาโท

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางเรียม
นายมงคล
นายสมพร
นางอารญา
นายสนิท
นายมานพ

พุ่มเรือง
โมกขะศักดิ์
บุษปัน
จุฬะติตะ
บริบูรณ์
บุญชู

ป.4
ป.4
ป.4
ปริญญาตรี
ป.4
ป.4

พนักงานราชการ
ที่

รวม

ชื่อ – นามสกุล

1.

นางเอกกาญจน์

พรหมเกิด

2.

นางสาวจุฑามาศ

เรืองทอง

ลูกจ้างชั่วคราว
ที่
1.
2.
3.

รวม

ชื่อ – นามสกุล
นายประสาร
นางสุภาณี
นางไพรวัลย์

ถนนทิพย์
เฉลยวาเรศ
บุษปัน

2

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-วิชาคุกกี้และเค้ก
-หัวหน้างานแนะแนวฯ
-วิชาพาย พัฟเพสตรี้ -หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
กษา
ขนมเปี๊ยะและขนมอบ
ทั่วไป

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
วิชาตัดผมชาย
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
วิชาช่างไม้เพื่องาน
พนักงานงานพัสดุ ส 2
ตกแต่ง
พนักงานบริการ บ 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานบริการ บ 2
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

คน

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ปริญญาตรี -วิชาโปรแกรมสาเร็จรูป
หัวหน้างานทะเบียน
ในด้านกราฟิก
-วิชาโปรแกรมสาเร็จรูป
ในงานสานักงาน
ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

12

คน

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ปเอก./โท/ตรี)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ตถกรรมเครื่องหนัง -หัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรม
ปริญญาโท -วิชาหัตถกรรมเครื
ปริญญาตรี -วิชาเสริมสวย
ป.4
-วิชางานเย็บจักร
อุตสาหกรรม
-วิชาชุดติดกัน
-วิชาเสื้อเบื้องต้
องต้น
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ที่

วุฒิการศึกษา
(ปเอก./โท/ตรี)

ชื่อ – นามสกุล

4.

นายโสภณ

กิจสุขกาย

5.
6.
7.

นายธีระชัย
นางสาวแววดาว
นางสาวชลลดา

แซ่ลิ้ม
ยาประกัลป์
ตระกูลตั้งจิตร

ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

8.
9.

นางสาวอรัญ
นางสาวศตพร

หิตะผล
คงประดิษฐ

ปริญญาตรี
ปวส.

-

10. นางสาวเบญจมาศ สุวรรณแสง

ปริญญาตรี

-

ม.3
ป.4

-

11. นางจุไรรัตน์
12. นายประดิษฐ์

โมกขะศักดิ์
รักสุภาพ

ปวท.

สอนวิชา
-วิชาเสื้อสมัยนิยม
วิชาวาดเขียนลายเส้น
-

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-เจ้าหน้างานงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมือ
-เจ้าหน้าที่งานบัญชี
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
-เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไป
-นักการ-ภารโรง
-นักการ-ภารโรง
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เป้าหมายจานวนนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา
หลักสูตรสาหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563
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
สาขาวิชาช่างเครื่องทาความเย็น
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานซ่อมและบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปงานกราฟิ
ปงานกราฟิก

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

รุ่นที่ 193

รุ่นที่ 194

รุ่นที่ 195

รุ่นที่ 196

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

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

60
60
60
60

15

15

15

15

60

15

15

15

15

60

25
25

25
25

25
25

25
25

100
100

20
20

20
20

20
20

20
20

80
80

20

20

20

20

80

(PHOTOSHOP)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร(Microsoft Word)

รวม : คน
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร(Microsoft PowerPoint)
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านกราฟิก

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

รวม : คน

รุ่นที่ 193

รุ่นที่ 194

รุ่นที่ 195

รุ่นที่ 196

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20

20

20

20

80

20
20

20
20

20
20

20
20

80
80

20

20

20

20

80

50
50

50
50

50
50

50
50

200
200

50
50
20
20
20

50
50
20
20
20

50
50
20
20
20

50
50
20
20
20

200
200
80
80
80

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

80
80
80
80

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

80
80
80

(PHOTOSHOP)

พิมพ์
มพ์ดีด – คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาบัญชี
การบัญชีซื้อขายสินค้าสาหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื
อการสื่อสาร (ระดับต้น)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
การเขียนภาพไทย
สาขาวิชาหัตถกรรม
หัตถกรรมเครื่องหนัง
งานหนังตอกลาย
หัตถกรรมงานเชือก
งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
งานประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เสื้อเบื้องต้น
เสื้อสมัยนิยม 1
งานเย็บจั
บจักรอุตสาหกรรม
ชุดติดกัน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ขนมอบ 1
อาหารยุโรป
ขนมอบยอดนิยม

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา
งานแปรรูปอาหาร
ขนมไทย
พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป
คุกกี้และเค้ก
การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
แต่งหน้าโอกาสพิเศษ
เกล้าผม – ถักเปีย
ตัดผมชายระดับ 1
ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
ซอยผม – ดัดผม
ยืดผม
เปลี่ยนสีผม
ซอยผม – ดัดผมฟรีสไตล์
รวม
โครงการพิเศษอื่น ๆ
- บริการวิชาชีพ
- บริการวิชาการ
รวม
หลักสูตรแกนมัธยม
- วิชาวาดเขียน
- วิชาแต่งหน้าและถักเปีย
- วิชาพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
- วิชาอาหารขนม
- วิชาตัดเย็บเสื้อ
รวม

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

รวม : คน

รุ่นที่ 193

รุ่นที่ 194

รุ่นที่ 195

รุ่นที่ 196

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

80
80
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
1,080

20
20
20
20
20
20
20
20
20
1,080

20
20
20
20
20
20
20
20
20
1,080

20
20
20
20
20
20
20
20
20
1,080

80
80
80
80
80
80
80
80
80
4,320

500
500
1,000

500
500
1,000

1,000
1,000
2,000

200
30
230

200
30
30
30
30
320

400
60
30
30
30
550

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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สรุปจ
ปจานวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรแกนมัธยม
โครงการพิเศษอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

4,320
550
2,000
6,870

คน
คน
คน
คน

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนั
าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
- เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้าง
ชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- โครงการต่าง ๆ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
งบรายจ่ายอื่น
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียน
-โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน

29,002,284.82
3,390,064.82
2,390,064.82
1,000,000.00
24,452,960.48
14,585,620.00
7,000,000.00
1,026,600.00
29,002,284.82
15,884,7230.52
0.
11,621,520.00
2,423,880.00
540,220.00
1,089,703.52
209,400.00
9,090,961.30
1,994,400.00
527,284.00
1,431,476.48
2,590,816.00
2,546,984.82
3,000,000.00
3,000,000.00
-

-

1,026,600.00

117,600.00
500,000.00

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
50,000.00
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
21,000.00
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
300,000.00
- โครงการขยายและยกระดับ
20,000.00
อาชีวศึกษาทวิภาคี
- โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
18,000.00
ปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินอื่น ๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น

ระยะสั้น

24,
24,565,
565,620.00
14,585,62
0.00
14,585,620.00
10,386,720.00
764,400.00
470,400.00
2,423,880.00
540,22
0.00
540,220.00
6,980,000.00
1,694,400.00
134,400.00
360,000.00
1,2
1,200,000.00

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความรู้

-

-

-

-

รวม

22,374,804.00
14,585,620.00
10,386,720.00
764,400.00
470,400.00
2,423,880.00
540,22
0.00
540,220.00
6,980,000.00
1,694,400.00
134,400.00
360,000.00
1,200,000.00
-

แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6.โครงการ
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน
117,600.00
-

-

500,000.00
500,000.00
-

-

50,000.00
-

-

21,000.00
-

-

300,00.00
-

-

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,
20,000.00
-

-

18,0
18,000.00
-

-

เงินรายได้
บกศ.

1,0
1,026,600.00
-

3,390,064.
82
064.82
1,299
1,299,,103.
103.52

1,089
1,089,,703.
703.52
209,400.00
1,690,961.30
300,000.00
300,000.00

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

27,601,
601,445.
445.64
15,884
15,884,,723.
723.52
10,386,720.00
764,400.00
764,400.00
470,400.00
2,423,880.00
1,089
1,089,,703.
703.52
209,400.00
540,22
0.00
540,220.00
6,480,145.30
1,994,400.00
134,400.00
660,000.00
1,200,000.00
-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต้
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่า)
ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
กงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

รวม

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

430,799.52

-

-

150,000.00
100,000.00
100,000.00
53,799.52
27,
27,000.
000.00
1,431,476.48
200,000.00
90,000.00
10,000.00
1,0
1,021,476.48
90,000.00

-

-

430,799.52
150,000.00
100,000.00
100,000.00
53,799.52
27,
27,000.00
1,431,
431,476.48
200,000.00
90,000.00
10,000.00
1,0
1,021,476.48
90,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,484.48

527,284.00
170,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

21,200.48
55284.00
-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์
ค่าอินเตอร์เน็ต
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

ระยะสั้น

2,192,592.00
20,000.00
136
136,000.00
2,000,000.00
4,000
.00
4,000.00
30,816.00
3,000,000.00
3,000,000.00

-

-

-

-

-

-

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

-

รวม

2,192,592.00
20,000.00
136
136,000.00
2,000,000.00
4,000
.00
4,000.00
30,816.00
3,000,000.00
3,000,000.00
-

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

เงินรายได้
บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,192,592.00
20,000.00
136,000.00
36,000.00
2,000,000.00
4,000
.00
4,000.00
30,816.00
3,000,000.00
3,000,000.00
-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียน
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอื่น
โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (F
(Fix it center)
โครงการส่
โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

ระยะสั้น

-

-

-

รวม

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

เงินรายได้
บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117,600.00
117,600.00

500,000.00
500,000.00

50,000.00

500,000.00
500,000.00

50,000.00

21,000.00

300,000.00

20,000.00

18,0
8,000.00

1,026
,600.00
1,026,600.00
117,600.00

-

1,0
1,026,600.00
117,600.00

780,000.00

780,000.00

50,000.00

50,000.00
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ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

อาชีวศึกษา
โครงการลดปัญหาการลาออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า
โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
พยากร
- โครงการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา
- โครงการพัฒนาครูตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
- โครงการประชุม
คณะกรรมการวิ
คณะกรรมการวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยา
ฝ่ายวิชาการ

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

รวม

แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

21,000.00

21,000.00

21,000.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00

-

20,
20,000.00

18,000.00
18,000.00

-

18,000.00

-

-

300,000.00
20,000.00

1,232
1,232,,508.00
508.00
460,
460,000.00
100,000.00

-

-

1,232
1,232,,508.00
508.00
460,000.00
100,000.00

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

เงินรายได้
บกศ.

84,500.00
31,
31,500.00

1,317
1,317,,008.00
491,500.00
100,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

352,000.00

-

-

352,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ระยะสั้น

- โครงการจัดทาแผน
าแผน
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการนิเทศการสอน
ภายในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสื่อและ
ระบบการสอน E-Learing ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชา
ไฟฟ้ากาลัง

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

รวม

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

- โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานช่
แรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศ

100,000.00

100,000.00

100,000.00

- โครงการยกระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการอบรมการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

- โครงการอบรมการจัดทาสือ่

20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00

102,000.00

102,000.00

102,000.00

- โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการปรับปรุงบูทเดิน
สายไฟฟ้าสาหรับฝึกปฏิบัติ
รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าใน
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

อาคาร
- โครงการพั
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้
ทีเข้
่ เข้ารับการฝึ
บการฝึกอบรมแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)
- โครงการปลูกจิตสานึกและ
ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และขนม
ประเพณี
- โครงการรณรงค์ป้องกัน
สารเสพติ
สารเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับ
การฝึ
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับ
การฝึ
การฝึกอบรม
- โครงการจิตอาสาบริการ
วิชาชีพ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

60,000.00

170,
170,508.00
508.00

รวม

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

60,000.00

-

-

170,
170,508.00
508.00

96,498.00

96,498.00

30,000.00

30,000.00

44,0
44,0110.00
250,000.00

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

-

-

60,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00

173,
173,5088.00
5088.00
96,498.00

3,000.00

33,000.00

-

-

-

-

-

-

44,0
44,0110.00

44,0
44,0110.00

250,000.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- โครงการความร่วมมือกับ
สถานประกอบการจั
สถานประกอบการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพั
ในการพัฒนาผู้เรียน
- โครงการประเมิ
โครงการประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพแผนกวิชา
- โครงการปรับปรุงบอร์ด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 สาหรับสถานศึกษาทีจ่ ัด
การศึกษาเฉพาะการฝึกอบรม
วิชาชีพ
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประกั
ารประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563
- โครงการปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

รวม

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

อาชีวศึกษา
- โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชี
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการส่งเสริ
งเสริมผู้เรียนให้
นให้
มีสมรรถนะในการเป็
สมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการมีงานทาหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ
ราชการประจาปีงบประมาณ
2563
- โครงการจัดแผนพัฒนา
25642564-2566
- โครงการวิจัยเชิงสารวจ
เรื่อง ความต้องการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
- โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อ

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

30,000.00

รวม

เงินรายได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

30,000.00

30,000.00

-

30,000.00

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

50,000.00

50,000.00

30,000.00
30,000.00

30,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

41,000.00
41,000.00

41,000.00

41,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00
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ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมการวิจัย
การศึกษา
- สารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

รวม

แผนการใช้จ่ายเงิ
ยเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ
การ
3.โครงการ
4
.
โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
2.โครง
จัดหา
พัฒนา
ส่งเสริมการ ลดปัญหา
จ้างครู
ขยายและ
ฒนา
บุคลากร
รูปแบบและ ประกอบ
การออก
วิชาชีพผู้
ยกระดับ
สนับสนุน
ยกระดับ
อาชีพอิสระ กลางคัน
ทรงคุณค่า อาชีวศึกษา
เพื่อคืนครูให้ คุณภาพ
ทวิภาคี
นักเรียน
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

7.โครงการ รวมทั้งสิ้น
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เงินรายได้
บกศ.

1,209,976.82
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โครงการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 1
โครงการ พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ : นายบุญช่วย บัวคลี่ หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุ
บคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีสถานที่จัดการเรียนการ สอนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวัดแก้วแจ่ มฟ้
มฟ้า
สาขาเอี่ยมลออ สาขาชุมชนบ่อนไก่ อาคารเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศาลาวัด เมรุ บ้านเรือน ชุมชนแออัด ไม่มี
บริเวณที่พื้นดิน การจัดการเรียนการสอนจะอยู่บนอาคารเรีย นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับอาคารเรียนเป็นอาคารที่
ถูกสร้างขึ้นมานานเกินกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภคเก่า อุดตัน
ดังนั้น เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โดยรอบ มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความปลอดภัยสูงสุด งานอาคารสถานที่
จึงจัดทาโครงการ บารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาขึ้น เพื่อให้
วิทยาลัยดูสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน สร้างภาพลักษณ์ดึงดู
งดูดผู้สนใจให้มาสมัครเรียนมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสานักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก
ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสานักงาน ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ได้
ได้รับการซ่อมแซม
ไม้น้อยกว่า 10 รายการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสานักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมี
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ความสวยงามสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนการดาเนิน

พ.ศ. 2563

สถานที่

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

งานอาคาร
งานอาคาร

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
สรุปรายงาน

ห้องประชุม
อาคารเรียน
งานอาคาร
งานอาคาร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา
มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร
8.2 ค่าจ้างซ่อมแซม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 อาคารเรียนห้องเรีย น ห้ องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีความ
สวยงามส ร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ทาให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึ กทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จัดทาแบบสอบถามและรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 2
โครงการ พัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ : นางสุกัญญา แย้มยิ้ม งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน
สอน
ตัวชี้วัด ข้อ 2 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ (มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจหลั กในการขั
กในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งครูสายงาน
การสอนเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายของการศึกษา เพื่อส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนา บุคลากรจึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล เพื่อสนองความต้องการที่จะรับการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกั
างกันตามความจาเป็นของแต่ละบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่ อ ความส าเร็ จ ของงานและองค์ กรจึ งเห็ น สมควรจัด ให้ มีโครงการพั ฒ นาครูต ามแผนพั ฒ นาตนเอง
รายบุคคล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร
5.2 เพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะของครูสายงานการสอน
แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูสายงานการสอน จานวน 21 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
คคล
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ น าแผนพั ฒ นาตนเองรายบุ ค คล ไปใช้ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนิน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

สถานที่

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

งานบุคลากร
งานบุคลากร

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
สรุปรายงาน

ห้องประชุม

งานบุคลากร
งานบุคลากร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
150,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าเดินทางไปราชการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

.

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามหลังการอบรม

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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โครงการที่ 3
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวยอแสง โกวิททวี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจา



โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญั ติให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จึงกาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภ าพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัด
ในการด าเนิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ตาม พ.ร.บ. การอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 3
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ตามตั ว บ่ งชี้ ที่ 3.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยกาหนดให้สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ได้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการประกันคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัย จึงจัดทาโครงการ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจา ปีการศึกษา
2563 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการดาเนินงาน
5.3 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และน าผลไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ตามอานาจหน้าทีที่ ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการดาเนินงาน
6.2.2 คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและนาผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
งาน
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนการดาเนิน

พ.ศ. 2563

สถานที่

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
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
สรุปรายงาน

งานบุคลากร
งานบุคลากร

ห้องประชุม
ห้องประชุม
งานบุคลากร
งานบุคลากร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุสานักงาน
8.2 ค่าอาหารว่าง
8.3 ค่าอาหารกลางวัน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
9.2 วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการดาเนินงาน
9.3 คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและนาผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|
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โครงการที่ 4
โครงการพัฒนาการประชาสัมพั
มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (Backdrop)
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวยอแสง โกวิททวี งานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชี
ยนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
4. หลักการและเหตุผล
ภาพลั กษณ์ (Brand Image) คือภาพในใจของผู้ บริโภคหรือผู้ รับสาร ภาพลั กษณ์ พั ฒ นาขึ้นภายในใจ
ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งกาเนิดองค์กร
นโยบาย กิจกรรมและบุคลิ กภาพขององค์
กภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรม
กรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างใน
การรับรู้ถึงองค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
วิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่างดี
“วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ”เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
หน้าที่ภารกิ
ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 15-150 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะ
นาความรู้ความชานาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือ
นาไปปรับปรุงงานที่ทาอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมคว ามรู้พิเศษและสามารถนาไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิตประจาวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : 2533) โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุบคุ คลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ ทาให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจ
จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะจัดทาโครงการพัฒ นา การประชาสัมพันธ์ วิวทิ ยาลัยสารพัดช่า ง
สี่พระยา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางาน
ที่ตนเองสนใจ และนาความรู้ความชานาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระส่วนตัวหรือนาไปปรับปรุงงานที่ทาอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

31

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
6.1.2 ประชาชนและบุคคลทั่วไป จานวนอย่างน้อย 500 คน/ภาคเรียน ได้รัรบั ทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ
จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น
6.1.3 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร้อยละ 20 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ
และสร้างภาพลั
างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยฯ
6.2.2 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู
่ ได้รัรบั ทราบข้อมูล
อราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีได้
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
7. กิจกรรม/ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
สถานที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนิน
งานประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติโครงการ
งานประชาสัมพันธ์
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ห้องประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ
งานประชาสัมพันธ์
ดาเนินงานตาม
โครงการ
งานประชาสัมพันธ์
ติดตามและ
ประเมินผล
งานประชาสัมพันธ์
สรุปรายงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่า Backdrop ฉากถ่ายรูปโครงไม้ จานวน 1 ฉาก ๆ ละ 40,000 บาท
8.2 ค่าป้ายพีวีซีประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิ ท ยาลั ย ฯ มี สื่ อ เพื่ อ การประชาสั มพั น ธ์ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ างสี่ พ ระยา เป็ น การสร้า งภาพลั ก ษณ์
ที่ดีและสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เก็บข้
บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
จานวน 30 คน
10.2 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

33

โครงการที่ 5
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้เพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง แผนกวิชาหั
ชาหัตถกรรม
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้
อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทน ขยัน และต้องมีความรับผิดชอบสูง
ช่ างไม้ ส ามารถน าทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เป็ น ไม้ ม าประดิ ษ ฐ์ เป็ น ของเล่ น สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ าน เช่ น
เฟอร์นิ เจอร์ ส่ วนประกอบของอาคารบ้ านเรือน และงานตกแต่ง ทั้งนี้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างที่
ทันสมัย ศึกษากระบวนการใช้เครื่องมือช่าง จึงจะสามารถทางานไม้ได้อย่างสวยงาม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ งาน
ช่างไม้เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา
การซ่อมบารุง เครื่องมือช่าง จึงเป็นส่วนสาคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และได้รับการยอมรับจากชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมสร้างที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพไว้อานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน
5.2 เพื่อความรวดเร็วและต่อเนื่องในการปฏิบัติการ
5.3 เพื่อให้สามารถตัดแต่งชิ้นงานได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม
5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 200 คน ต่อปีการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีจานวนผู้เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด
นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนการดาเนิน

พ.ศ. 2563

สถานที่

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
ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามและ
ประเมินผล
สรุปรายงาน

ห้องประชุม

งานพัสดุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 31,500 บาท ได้แก่
8.1 เครื่องตัดองศาแบบสไลด์ ขนาด 10 นิ้ว
ราคา
8.2 เครื่องรีดไม้ ขนาด 12 นิ้ว
ราคา
8.3 โต๊ะวงเดือน ขนาด 10 นิ้ว
ราคา

8,500
15,000
8,000

บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผลิ
กอบรมผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือช่าง
9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความชานาญด้านการใช้เครื่องมือและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
9.4 มีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ามาเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
10.2 รายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการที่ 6
โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ แผนกวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นายชาลี วงศ์สอนธรรม
2.ลักษณะโครงการ





แผนกวิจิตรศิลป์

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบตาม หลักสูตรแล้วนั้น
จะสามารถสร้างสรรค์ผ ลงานได้อย่ างมีคุณ ภาพ หลากหลายชิ้นงาน ตามความคิด ความสามารถ ของผู้ เรียน
หากแต่ ยั ง ไม่ มี ช่ อ งทางเผยแพร่ ผ ลงานให้ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สายตาผู้ อื่ น แผนกวิ จิ ต รศิ ล ป์ จึ ง ต้ อ งการจั ด
สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้มีพื้นที่สาหรับแสดงผลงานขอ งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดจาหน่ายให้กับผู้ที่
สนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนจบไป
แล้ ว แต่ ไม่ มีที่ แสดงผลงานและจั ด จ าหน่ าย ให้ ส่ งผลงานมาแสดงและเปิ ด จาหน่ ายให้ ผู้ ที่ ส นใจ เป็ น การช่ว ย
ประชาสัมพันธ์
นธ์แผนกวิจิตรศิลป์ และช่วยให้ผู้ที่ว่างงานได้ชมผลงานแล้วสนใจเรียนมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการแผนกวิจิตรศิลป์
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ระหว่างเรียน
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และศิษย์เก่า นาผลงานเข้าร่วมจัดแสดง
ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
6.1.2 มีผู้สนใจเข้าชมผลงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปีการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานของผู้เข้าร่วมจัดแสดง จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
6.2.2 เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ
สรุปผลการดาเนินงาน
นาผลงานผู้เรียนจัดแสดง
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเข้าชม
ผลงานที่จัดแสดง
สรุปและรายงานผล

ปี พ.ศ. 2562
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

สถานที่

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ห้อง 204 สาขาเอี่ยม
ละออ ชั้น 2
แผนกวิจิตรศิลป์
ห้อง 204
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ ของวิทยาลัย

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่
8.2 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนกวิจิตรศิลป์ มีห้องจัดแสดงผลงานของผู้เรียน
9.2 เป็นสถานที่ต้อนรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัย
9.3 มีผู้สนใจเรียนมากขึ้น
9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความภาคภูมิใจ ที่ผลงานได้จัดแสดง และสามารถจาหน่ายได้
9.5 เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ทาให้เกิดความรักและความผูกพัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามการดาเนินงานจัดสภาพแวดล้อม
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาเยี่ยมชม
ยมชม
10.3 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

37

โครงการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายวิชาการ
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โครงการที่ 7
โครงการจัดทาแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชาลี วงษ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน




2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นา ครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี ส่สว่ น
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทาแผนการอบรมระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนการฝึก
อบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึ กอบรมหลั
กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึ กอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปี
การศึกษา 2562 จานวน 1 แผน
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีการดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2562
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

สถานที่
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เสนอโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผล
ปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริห ารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นเป็น
รูปธรรมช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของแผนกวิชา และพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1.0.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 8
โครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ: นายชาลี วงศ์สอนธรรม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การนิ เทศการสอน (Instructional Supervision) เป็นคาผสมระหว่างการนิเทศและการสอน โดยการ
นิ เทศการสอนเป็ น ส่ว นย่ อยของการนิ เทศ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการของผู้ นิเทศที่ มุ่งปรับป รุงและ
พัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการสอนเป็น
พฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผู้นิเทศสามารถนิเทศครู
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนได้ ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ดีขึ้นเพราะครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนและประกอบอาชีพการสอนต้องมีความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาและด้านวิธี
สอน ซึ่งการนิเทศการสอนจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง การนิเทศการสอนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิ ดความ
ดความ
เจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่างๆที่ถูกต้อง และมี
คุณภาพ ปรับวิธีการทางานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มีปัญหา การจัด ทาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะ
ช่วยให้ครูเกิด ความมั่นใจ และทางานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ดังนั้น เพื่อให้ครูได้รับการพัฒ นา ทั้งด้านความรู้
ทักษะ ความคิดพัฒนาต่อยอดวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของครู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ วมคิ
วมคิด
ร่วมทา เพื่อพัฒนาครูให้มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรจัดให้
มีโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อครูในสถานศึกษา
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6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู จานวน 24 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อยู่ในระดับดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด
นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปี พ.ศ.
2562

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

สถานที่

ปี พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมวางแผนงาน
ดาเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ
ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท

ได้แก่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศการสอน
9.2 ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนเองเพื่อตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 9
โครงการพัฒนาสื่อ และระบบการสอน e-learning ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
1. ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
2.ลักษณะโครงการ





แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา
3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
3.2.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย ม ในด้ า นการ
อาชี ว ศึ ก ษา ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม ทุ กพื้ น ที่ และทุ ก ระดั บ การศึ กษาได้ รับ การบริ การทางการศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการ
สร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตั วชี
วชี้วัด คือ จานวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษา ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ
แหล่งความรู้อื่นๆ
3.3.2 มาตรา 64 รัฐต้องส่
องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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3.3.3 มาตราที่ 65 ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ งด้ านผู้ ผ ลิ ต และผู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่ อการศึ กษา
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.3.4 มาตราที่ 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560
3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กาหนดให้สถานศึกษา
มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน และของกลุ่ ม บุ ค คลผู้ ป ระสงค์ จ ะเข้ ารับ การศึก ษา ตั ว บ่ งชี้ที่ 3.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่
เกิ ด และเติ บ โตท่ า มกลางความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ท าให้ วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต วิ ถี ก ารเรี ย นรู้
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ ส่งเสริม ทาให้หลายสถาบันการศึกษา
ได้พัฒ นาระบบการเรี ยนรู้ออนไลน์ (e-learning) รองรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่ มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จากัด เป็ นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
สาม ารถดารงชีวิต เรีย นรู้ ทางาน และประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุ ขในโลกยุคดิจิตอล การที่น าพาคนไทยสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้อง เรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2559 : 20-21) ระบบการเรียน e-learning จึงถูกนามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความสาคัญเป็น
อย่างมาก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้เล็งเห็นความสาคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่นหลากหลาย
สอดคล้องกับแนวทางการเตรียมคนไทย 4.0 ของประเทศ จึงอนุมัติให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าดาเนินโครงการศูนย์ฝึก
วิชาชีพ เพื่อฝึกวิชาชีพให้กับประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบ รมให้กับ
ครูอาจารย์ โดยเน้ น การพัฒ นาทั กษะความช านาญเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะวิช าชีพ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โดยในระยะแรกจะดาเนินการจัดการเรียนการสอน จานวนไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร รายวิชาที่จะเปิด
อบรมในระยะแรก เช่น เทคนิคช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การออกแบบวงจรค วบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้งาน AutoCad การเขียนแบบทางวิศวรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ การสร้างและ
ผลิตชื้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบารุงระบบโซลาเซล การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝัง
ตัว การออกแบบระบบสมร์ทฟาร์ม เทคนิคการซ่อมบารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน
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อุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ การใช้งาน PLC 1ควบคุมอินเวอร์เตอร์ การออกแบบและติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และเอื้อให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชี พได้อย่างไม่มี
เงื่อนไข และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 )
เพิ่มโอกาส.ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังดาเนินงานในศูนย์ฝึกวิชาชีพด้วยความสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ
จึงขอดาเนินโครงการจัดหา ครุภัณฑ์การเรียนการสอน สาหรับจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ
และใช้สาหรับการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย แทนหลักสูตร
เดิมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสถานประกอบการน้อยลง รวมทั้งการนามาครุภัณฑ์ที่ได้
ได้บางส่วน
มาสร้างสื่อระบบ e-learning สาหรับเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้ กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีแหล่งเรียนรู้ที่
จะพัฒนาองค์ความรู้ในการดาเนินชีวิวติ ได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ e-learning สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
5.2 เพื่อดาเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ e-learning .ให้มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระยะที่ 1 ระยะจัดเตรียมสื่อ จัดทาสื่อ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและ
ประเมินผล รูปแบบการจัดทาเว็บไซต์ เป็นต้น
6.1.2 ระยะที่ 2 ระยะจัดทาระบบ e-learning 10 รายวิชา
ลาดับที่
หลักสูตรรายวิชา
จานวนชั่วโมง
1.
ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
150
2.
การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์
30
3.
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
150
4.
เทคนิคช่างฟ้าภายในอาคาร
12
5.
การประยุกต์ใช้งาน AutoCad
30
6.
การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
30
7.
การเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
30
8.
การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบารุงระบบโซลาเซล
30
9.
การออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด
30
10.
เทคนิคการซ่อมบารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง
30
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนักศึกษาแผนกวิชา ช่างไฟฟ้า
กาลัง
6.2.2 ผู้ เข้ารั บ การฝึ ก อบรมในศูน ย์ฝึ กอบรมวิช าชีพ และนั กศึกษาแผนกวิช าช่างไฟฟ้ ากาลั ง
รวมถึงประชาชนที่สนใจมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปี พ.ศ.
2562

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ปี พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ขออนุญาตดาเนิน
โครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ

มิ.ย.

สถานที่
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
จัดเตรียมสื่อ จัดทาสื่อ
เอกสารการเรียนการ
สอน เอกสารวัดผล
ดผล
ประเมินผล รูปแบบ
การจัดทาเว็บไซต์
จัดทาระบบ elearning 10 รายวิชา
ทดลองใช้ระบบ

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลโครงการ
(รูปเล่ม)
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ
งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุสานักงาน
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม และประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรี
ดการเรียนการสอน
9.2 มีระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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โครงการที่ 10
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทาความเย็น

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
2. ลักษณะโครงการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึก ษา ร่วมกับผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้าถึงความสาคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
สารพัดช่างให้ดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบกา ร ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตและ
พัฒ นากาลั งคน และรองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่ าง
าง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพื่อระดมความคิดเห็ นพัฒ นาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และกาหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
ความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ คุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรมจ
จกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 15 คน / รุ่น
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ เ ข้ า รับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุคณุ ภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ. 2563

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

ขออนุมัติโครงการ

สถานที่
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทาความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทาความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทาความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทาความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทาความเย็น
แผนกวิชาช่างเครื่อง
ทาความเย็น

แต่งตั้งคณะดาเนินการ
ประชุมคณะทางาน
ปฏิบัติงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณดาเนินการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าจ้างดาเนินงาน

ดาเนินงาน
บาท ได้แก่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีคุคณุ ภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ
10.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ
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โครงการที่ 11
โครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ




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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพั
ฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่าจะอยู่
ที่ใดในโลก ความจาเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ภาษาอังกฤษถือเป็น
ภาษาสากลที่ใช้เพื่อการสื่ อสารและเป็น ที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ ไม่ว่าเป็นสถานการณ์ การเดินทาง หรือ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
แผนกภาษาต่ า งประเทศ วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา ได้ ต ระหนั ก ถึ งภาระหน้ าที่ ในการให้ บ ริก าร
แก่บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการ ยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรทางศึกษาของวิ
กษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จานวน 44 คน
แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

50

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน
ทาหนังสือเชิญวิทยากร
ดาเนินการตามแผน
สรุปและรายงานผล

สถานที่
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องประชุม
ห้องภาษาอังกฤษ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง
44 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
8.4 ค่าอาหารกลางวัน 44 คน ๆ ละ 70 บาท 1 มื้อ

6,640
7,200
3,080
3,080

บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9 .1 บุ ค ลากร ทางการศึ ก ษาของทางวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยาสามารถสนทนาภาษาอั ง กฤษ
ระดับพื้นฐานได้
9.2 บุคลากรทางการศึกษาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 14
โครงการส่งเสริมการแข่
มการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพ
4. สภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดการ
พั ฒ นาก าลั งคนให้ เกิ ด ความรู้ แ ละทั ก ษะสอ ดคล้ องกั
อ งกับ การขยายตั ว ต่ อ เศรษฐกิ จ และ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีโดยให้มีการกาหนด และทดสอบมาต รฐานวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพเป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ย น อั น น าไปสู้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู้ เรี ย นก่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก ใน
ความสาคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมพัฒ นาคนเก่งสู่โลกอาชีพ
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานของผู้เรียน – ผู้เรียนก่อนที่จะสาเร็จ
ออกไปสู้โลกอาชีพซึ่งเห็นสมควรในสถานบันศึกษา ได้จัดแข่งขันทักษะในแผนวิชาเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
5.2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลทางการศึกษาของผู้เรียน
5.3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับกรมอาชีวศึกษา
5.4. เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1 ครู และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 1 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2 ผู้เรียนแผนกวิชาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพ
และทฤษฎีในการเรียนที่ดีเกิดความตระหนัก มุ่งมั่นและตั
นและตั้งใจในการเรียน และพัฒนาตนเอง
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7. วิธีดาเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ
ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก
8.2 ค่าลงทะเบียนแข่งทักษะ
8.3 ค่าเดิ
าเดินทางไปราชการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น
9.3 ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการทางาน และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
9.4 ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไป
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 15
โครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าสาหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายคือ (1) การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็
ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
(1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้ รัรบั
บริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ตอบสนองความต้ อ งของผู้ เรี ย นและผู้ ใช้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ
3.2 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.2.1 ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มุ่งผลิต และพัฒนากาลังคนใน
สาขาที่เป็ น ความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชี วศึ
วศึกษาซึ่งได้แก่
สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ
3.2.2 ยกระดั บ คุ ณ ภา พการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา โดยพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง
Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ์ จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
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เรี ย นการสอน ที่ ทั น สมั ย และเพี ย งพอ ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เรีย นเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่งหน้าที่
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560
3.3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กาหนดให้สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ ท่าน และการฝึกปฏิบัติจะฝึก
เดินสายภายในบูทเดินสาย ซึ่งสามารถในไ ด้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ไม่หมดสภาพการใช้งาน เนื่องจากรูพรุนจากการ
เดินสาย และจากการยึดกล่องปลั๊ก และกล่องสวิตช์ หลักจากหมดสภาพการใช้งานก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยน
ไม้กระดานอัดเพื่อให้สามารถใช้ในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุง บูทเดินสายไฟฟ้า เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร
วิช าชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หลั กสูตรฝึกอบรมวิช าชีพ 18 ชั่วโมง รายวิช า
เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ 1
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงบูทฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าที่หมดสภาพการใช้งาน ให้สามารถใช้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงบูทเดินสายจานวน 18 บูท
6.1.2 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จานวน 60 คน/ปี
6.1.3 จานวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จานวน 400 คน
(20 สัปดาห์ x 20 คน = 400 คน/ปี)
6.1.4 รายได้เงิน บกศ. เข้าสถานศึกษาโดยประมาณ 128,000 บาท/ปี (หักค่าดาเนินการตามระเบียบ
แล้ว)
6.1.5 สรุปผลการดาเนินโครงการ จานวน 1 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า
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6.2.2 เป็น ศูนย์ ให้ความรู้ ฝึ กปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทาง
อาชีพแก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ตารางแสดงแผนการดาเนินโครงการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการทางาน
ต.ค.

P

D

C

A

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. ขออนุ ญ าตด าเนิ น งานตาม
โครงการ
2 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดาเนินงาน
3 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดาเนินงาน
4. ดาเนินการกาหนดรูปแบบบูท
5. จัดเตรียมสถานที่
6. จัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง
7. ตรวจสอบ
8 . ด าเ นิ น ก ารจั ด ก ารเรี ย น
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระยะสั้ น
150 ชั่วโมง
9. ด าเนิ น การอบรมสั ม มนาและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
10 . ติ ด ตาม ตรวจสอบ ตาม
ขั้นตอน
11. ประเมินผลการดาเนินงาน
12. สรุปผลการดาเนินงาน
13. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

สถานที่

ก.ย.
ก.ย.

แผนกช่างไฟฟ้า
กาลัง

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ
ดาเนินงาน
จากเงินงบประมาณทั้งสิ้น
102,000
บาท ได้แก่
8.1. ไม้อัดยาง AAA กันน้า มอก. จานวน 20 บูท = 72,000 บาท
8.1. ค่าดาเนินการจัดทา จานวน 20 บูท = 30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บูทเดินสายสาหรับการฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า จานวน 20 บูท
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9.2 ใช้เป็ น ศูน ย์ ทดสอบมาตรฐานวิช าชีพ แห่ งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร ประมาณการ
ค่าลงทะเบียน และค่าบริหารจัดการ จากจานวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันศุกร์ วันเสาร์
และวันอาทิตย์ โดยจัดหลักสูตร และมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
9.2.1 ค่าลงทะเบียนเรียน จานวน 3 วัน 18 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
9.2.1 ค่าวัสดุทดสอบวิชาชีพ จานวน 1 วัน 6 ชั่วโมง จานวน 500 บาท
9.2.3 ค่าเดินทางเข้ารับการทดสอบ ค่าอาหารว่าง และอาหารเที่ยง จานวน 600 บาท
ตารางแสดงประมาณการค่าลงทะเบียน และการบริหารจัดการ
ที่

จานวน
ผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ค่าลงทะเบียน

ค่าวัสดุ
ทดสอบ

ค่าเดินทาง
และอาหาร

ค่าบริหารจัดการ
รวม

ครูผู้สอน
(60%)

เข้า บกศ.
(20%)

ค่าไฟฟ้า
(20%)

หมายเหตุ

1
1
1,800
600
600
1,080
360
360
3,000
2
10
18,000
6,000
6,000
30,000 10,080 3,600
3,600 1 กลุ่ม/3 วัน
3
20
36,000
12,000
12,000
60,000 20,160
7,200
7,200 2 กลุ่ม/3 วัน
หมายเหตุ :
1. ค่าบริหารจัดการคิดจากค่าลงทะเบียนเรียน 1,800 บาท / คน ไม่รวมค่าวัสดุฝึก ค่าเดินทางไปทดสอบ และค่าอาหาร
2. เนื่องจากการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใช้งบประมาณต่อหัวค่อนข้างเยอะ เช่น ค่าปรับปรุงบูทเดินสายที่ใช้ทดสอบได้
จานวนครั้งที่น้อย ค่าสายไฟฟ้า ค่าวัสดุหลายรายการที่ต้องจัดซื้อใหม่ทุกครั้ง

9.3 ประมาณการ รายได้เงิน บกศ. เข้าวิทยาลัย (คิดจากค่าลงทะเบียนเรียน 18 ชั่วโมง 1,800 บาท ใน
สัดส่วนครูผู้สอน 60 % เงินบารุงการศึกษา 20 % และสนับสนุนค่าทรัพยากรการศึกษา 20 % (รวมเงินสนับสนุน
สถานศึกษาทั้งสิ้น 40% )
9.3.1 ผู้สมัครสอบ 10 คน/รุ่น ทดสอบ 8 ครั้ง/ปี เข้าสถานศึกษา 57,600 บาท/ปี
9.3.2 ผู้สมัครสอบ 10 คน/รุ่น ทดสอบ 16 ครั้ง/ปี เข้าสถานศึกษา 115,200 บาท/ปี
9.3.3 ผู้สมัครสอบ 20 คน/รุ่น ทดสอบ 8 ครั้ง/ปี เข้าสถานศึกษา 115,200 บาท/ปี
9.3.4 ผู้สมัครสอบ 20 คน/รุ่น ทดสอบ 16 ครั้ง/ปี เข้าสถานศึกษา 230,400 บาท/ปี
9.4 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า
9.5 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทางอาชีพแก่
ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดาเนินโครงการ
10.2 จากรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง
10.3 จากรายงานผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าระดับ
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โครงการที่ 16
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมาลี ทองคา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
การดาเนิน การจัดฝึกอบรมวิช าชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบ การ การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้ การดาเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัย ความสัมพัน ธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบั ติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้ บริห าร ของ
สถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา จึ ง ได้ น าแนวคิ ด ประสานสั ม พั น ธ์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มากาหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพ คุกกี้ขึ้น เพื่อมอบแด่ผู้มี อุอปุ การคุณ ใน
เทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและขยาย
ผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี อุอปุ การคุณ แก่สถานศึกษา สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึ
บการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มอุี อปุ การคุณ แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ที่ผลิตได้อีอกี ด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความมั่นใจในการ นา
ความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต
5.2 เพื่อขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้ ที่
เป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

58

6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จานวนไม่ต่ากว่า 20 คน
6.1.2 จานวนขนมคุกกี้ สาหรับมอบแด่ผู้มี อุอปุ การคุณ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า
70 กล่อง
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
ปฏิบั ติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ เพื่อมอบแด่ผู้มีอุอปุ การคุณ ในเทศกาลปีใหม่ สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกกี้ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แด่ผู้มอุี อปุ การคุณในเทศกาลปีใหม่
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ดาเนินงาน
ขออนุมัติโครงการ
ประชุมหาจานวน
ผู้มีอุอปุ การคุณ
จัดซื้อวัสดุ

ห้องประชุม
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

ดาเนินการ
ฝึกอบรมจัดทา
คุกกี้
บรรจุผลิตภัณฑ์
คุกกี้
ติดตามผล

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

สรุปและรายงาน
ผล
8. งบประมาณ
จากเงิน

สถานที่

งบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
8.1 ค่าวัสดุ

งบ ดาเนินงาน
60,000 บาท ได้แก่
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ผลิตขนมคุกกี้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนาผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นก ารเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี อุป
การคุณ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน
10.2 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
10.3 จัดทารูปเล่มรายงาน
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โครงการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา|

61

โครงการที่ 17
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 และเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้าน
การให้ คาแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ
เครื่องใช้
องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี
เป้ าหมายการดาเนิ นงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุมชน ( Fix It Center) ถาวรอย่างน้อย 2 ศู นย์ ใน 2
ชุมชน
ท าให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ างสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนใน การสร้ างเครื อ ข่ ายถ่ ายทอดความรู้พั ฒ นา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายโครงการขยายบทบาทศูน ย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุม ชน
(Fix It Center) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความสาคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง
การรวมกลุ่ ม ของช่ างชุ ม ชนสร้ างความเข้ ม แข็ งในการประกอบอาชี พ และสร้างเครื อ ข่ ายช่ า งชุ ม ชนร่ว มกั บ
สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลต่อประชาชน
5.1.1 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่ อลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
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5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขอ ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.1.4 ลดรายจ่ า ยของประชาชนโดยการยื ด อายุ ก ารใช้ ง านเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
5.2.2 สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุง รักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า
5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ เพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีม
ช่างซ่อมประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ชุมชน และพื้นที่ออกให้บริการด
การดาเนินการหลักจานวน 2 ชุมชน
6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 – 5 ชุมชนได้รับบริการ
6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่อมแซม จานวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ
6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า 100 คน
6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จานวนอย่างน้อย 10 คน
6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน
6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน อย่างน้อย 2 รายการ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่อ งมื อ เครื่อ งจั ก รที่ ใช้ ในการประกอบอาชี พ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
ของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนา
ศูนย์ซ่ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
6.2.5 ประชาชนมีสุ ข อนามัย ที่ ดี ลดความเสี่ ย งต่ อ การติ ด โรคและลดภาระค่ าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้
6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
6.2.7 นักศึกษาอาชีวะ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน
6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒ นาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน 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
ประชุมวางแผนดาเนินการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผล

สถานที่

ห้องประชุม
ชุมชนที่ติดต่อ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ งบดาเนินงาน จานวน 96,498 บาท
จากเงิน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
งบรายจ่ายอื่น จานวน
500,000
บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
596,498
บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร
สัมพัน ธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่า กว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแล
รักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
9.2 ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
ดการ
9.3 การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน ละ 1 รายการ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 18
โครงการปลูกจิตสานึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล หัวหน้างานกิจกรรมฯ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ห น่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ สาคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ ดี งามในวิ ช าชี พ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เหมาะสม และมี ม นุ ษ ย์สั ม พั น ธ์ที่ ดี โดยถื อ เป็ น ข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจสาคัญในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อให้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5.3 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
6.1.2 มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคี
เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6.2.2 ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและบุ ค ลากร มี ค วามศรั ท ธาในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.2.3 ผู้เข้ารับการฝึ
บการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน 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
ประชุมวางแผน
ดาเนินการ

สถานที่

ห้องประชุม
วัดแก้วแจ่มฟ้า,
ห้องประชุม

-ทาบุญวิทยาลัย
-วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
-วันไหว้ครู
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว
-มุฑิตาจิตคนเกษียณ
-ทาบุญคุณยาย

ติดตามและประเมินผล
สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
จากเงิน
รายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
33,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม
9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคม
9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทางานแบบทีมสัมพันธ์
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 19
โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ




นายกฤษดา โฉมศรี หัวหน้างานปกครอง
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดถือเป็น “ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทาลายประเทศชาติ ” ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทาให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนเป็นกาลังที่สาคัญของประเทศในอนาคต
อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติ ดก่
ดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่
ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทาง
การค้าและธุรกิจต่าง ๆ
ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่ การค้า การเป็นพื้นที่แพร่
ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่าน
มา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดาเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพ
ติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้
ทาให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการสารวจจานวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจานวนเพิ่มขึ้น
เรื่ อ ย ๆ นั่ น แสดงว่ า การปราบปรามอย่ า งเดี ย วไม่ เพี ย งพอ จ าเป็ น ต้ อ งมี น โยบายด้ า นอื่ น มาสนั บ สนุ น
ด้วยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทางานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ใน
ขณะนี้ จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์ เผยแ พร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษา
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5.2 เพื่ อ สร้ างกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มในการลดปั ญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด ให้ ห มดสิ้ น ไปจาก
สถานศึกษา
5.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนาประสบการณ์
มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากที่สุด
5.4 เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาให้
พระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ บริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และผู้ เรียนในวิทยาลั ยสารพั ดช่ างสี่ พระยา ปลอดจาก
ยาเสพติด ร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
สถานที่
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
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบรายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
18,000.........
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ป้ายประชาสัมพันธ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติด
9.2 เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
9.3 เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล
ต่อสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
9.4 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
10.2 จัดทารูปเล่มรายงาน
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โครงการที่ 20
โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
2.ลักษณะโครงการ





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

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจั ดการอาชีวศึ กษา สถานศึกษามีครูที่ มีคุณ วุฒิ การศึกษาและจานวนตามเกณฑ์
านวนตามเกณฑ ทีท่ ี
กาหนด ใช้
้ เรีย นเป็
ใชหลั
ห ลัก สู ต รฐานสมรรถนะใน การจั ด การเรีย นการสอนที่ เน้นนผู
น ผูเรี
นเปนส
น สาคั ญ และบริห ารจัด การ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่
ษาอยางมี
างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่
ของหนวย
วยงาน
ตนสั
้ นสังกัดหรือหน่
หนวยงานที
วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2545 จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านความ
ร่วมมือ เป็ นต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นผู้ นาชุมชนในการให้ วิชาการ บริการด้านการศึกษา และทา
กิจกรรมต่าง ๆ ครูที่ปรึกษาจาเป็นต้องติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในขณะ ที่ศึกษา
ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งด้านการศึกษา ด้านสภาพและความเป็นอยู่ จึงให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้
ข้อคิด ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสมมาตลอด
ยิ่ งในปั จ จุ บั น ผู้ ป กครองของนั กเรีย นจะมีบ ทบาทส า คั ญ ในการส่ งเสริมการเรีย นการสอนของครูและนัก เรีย น
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คาแนะนากับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
5.2 เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
5.3 เพื่อดาเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลนั
ลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ
(Planning)
2. ประชุมครูแจ้งนโยบาย
3. ประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบาย
4. ประสานงานฝ่ายทะเบียน แนะแนว
หัวหน้
วหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา
2. ขั้นดาเนินการ
1. มอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
(Doing)
พร้อมเตรียมเอกสารการบันทึก
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการ
3. ขั้นตรวจสอบ 1. จากแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา
และประเมินผล 2. จากแบบสอบถาม
(Checking)
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
4. ขั้นปรับปรุงและ 1. พูดคุยกับครูที่ปรึกษา
พัฒนา (Action) 2. พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค.. – ก.พ. 63 คณะกรรมการงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษา
ก.พ. 63

คณะกรรมการกลุ่มงาน
ดุแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษา

ก.พ.63-มี.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มงาน
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน
และครูที่ปรึกษา
มี.ค.63

คณะกรรมการกลุ่มงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษา

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ( โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา )
งบรายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าเดินทางไปราชการ
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
9.2 ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาหาด้วยกัน
9.3 สร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจ ไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบติดตามการเยี่ยมบ้านตามแบบ สอศ.
10.2 แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10.3 สรุปผลการดาเนินงาน
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โครงการที่ 21
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศั กยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ง
ผลดี และผลเสียต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
การปฐมนิเทศ คือ การแนะนาให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู
ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญยิ่ง ที่จะต้อง
จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนช่วยปลูกฝัง ทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียน
ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดทาโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลั
ทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทาความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้หลั
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ให้ ความรู้ เรื่ องกฎระเบี ยบข้ อบั งคั บ วินั ย ผู้ บ ริห าร ตลอดจนถึ งการปฏิ บั ติตั ว ของผู้ เรีย น
ประวัติความเป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
สถานที่
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
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ดาเนินงาน
บาท ได้แก่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย
9.2 ผู้เรียนได้ทาความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 22
โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฎ์ วัชระพิริยะกุล งานโครงการพิเศษ ฯ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
งคม
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชดาริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการ
ในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต่ า งๆ เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น และแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ป ระชาชน ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาน้ าท่ ว มในเขต
ชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบ พิ ต ร ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น กา รร่ ว มกั น แสดงออกถึ งความจงรัก ภั ก ดี แ ละร่ว มน้ อ มราลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย
วิทยาลั ย สารพั ดช่างสี่ พระยา จึ งจัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิช าชีพเพื่ อให้ ผู้ เข้า รับการฝึ กอบรมมี
จิตอาสาร่วมกันทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และยังฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง โดยการร่วมกันออกบริการ
วิช าชี พ ในโอกาสต่ างๆ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละช่ ว ยซ่ อ มแซมเครื่อ งใช้ ต่ า งๆ ของประชาชนให้ ส ามารถใช้ งานได้
เหมือนเดิม และยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้
วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อออกบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ
5.2 เพื่อเพิ่มยอดผู้เรียนในปีงบประมาณ 2563
5.3 เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของครู บุคลากรทางการศึกษา
กษา และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในการบริการวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการให้ความรู้วิชาชีพและบริการวิชาชีพให้แก่ประชาชน ในโอกาสวันสาคัญต่างๆ จานวน 4 ครั้ง
6.1.2 มียอดผู้เข้ารับบริการวิชาชีพต่างๆ
างๆ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามัคคีในการให้บริการวิชาชีพ
6.2.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที
นการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
สถานที่
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
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ
44,010 บาท ได้แก่
งสิ้น
8.1 ค่าวัสดุ จานวน 11 รายวิชา วิชาละ 4,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตอาสา และมีทักษะวิชาชีพ
9.2 มีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากขึ้น
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการที่ 23
โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลี ทองคา หัวหน้างานความร่วมมือ
2.ลักษณะโครงการ





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

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ต้ อ งการสร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒ นานักเรียน -นักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ จึงมีแนวทางในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน
เมื่อนักเรียน-นักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถนาไปใช้ได้จริงในตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สร้างครือข่ายกับสถานประกอบการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา 2 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึ ก อบรม หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ร่ ว มกั น ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสี่ พ ระยา และสถาน
ประกอบการได้รับความพึงพอใจระดับมาก

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
พระยา| 77

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
สถานที่
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
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทาให้ วิทยาลั ยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และเป็นแนวทางร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถาน
ประกอบการได้ เป็ น ประโยชน์ ต่อการจั ดฝึ กอบรมห ลั กสู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ นของวิท ยาลั ยที่ ได้ มีโอกาสระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานประกอบการ มาร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัย ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถาน ประกอบการอย่างแท้จริง และตะหนักถึงหลักฐานการพัฒนางานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหม่เพิ่มขึ้นทุกแผนกวิชาที่ดาเนินการสอนในวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล
10.1จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 25
โครงการ การประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพแผนกวิชา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ:
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ




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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที์ ท่ ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมาย
แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 เป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พั้ พฒั นาระบบการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาทุกระดับ
4.2 แผนงาน
1) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคล้
อดคลองกั
องกับ การเปลี่ยนแปลง
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2) การส่
้ สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
การสงเสริ
งเสริมสนับสนุนให้สถานศึ
3) การส่
การสงเสริ
งเสริมให้
ใหสถานศึ
สถานศึกษาได้รั้ รบั การยกระดับคุณภาพให้
ภาพใหได้
ได้้คุคณุ ภาพตามมาตรฐาน
4. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทารายงานประ จาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานประกันคุณภาพ และจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อวิทยาลัยฯ ทางงานประ กัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพ
ของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในทิศทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนางานประกันให้มีคุณภาพ
5.2 เพื่อให้ครู ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของ
5.3 สถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ กาหนด
5.4 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วม
5.5 รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา
5.6 เพื่อสร้างการทางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
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6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา (Department SAR จานวน 14 เล่ม)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการด
านการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในการจัดทาและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐาน
7. วิธีการดาเนินงาน
นงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานที่

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ดาเนินงาน
บาท ได้แก่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีรายงานการประเมินตนเอง SAR (แผนกวิชา) จานวน 14 เล่ม ที่
เป็นส่วนกลางถูกต้อง นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยฯ ต่อไป
และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 26
โครงการ ปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที์ ท่ ี 4 พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาโดยมี
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 เป้ าหมาย สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ พั้ พฒ
ั นาระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน การอาชีวศึกษาทุกระดับ
4.2 แผนงาน
1 ) การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ส อดคล องกั
้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2) การส่
้ สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
การสงเสริ
งเสริมสนับสนุนให้สถานศึ
3) การส่
การสงเสริ
งเสริมให้
ใหสถานศึ
สถานศึกษาได้รั้ รบั การยกระดับคุณภาพให้
ภาพใหได้
ได้้คุคณุ ภาพตามมาตรฐาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งข องกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา และรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก พร้ อ มทั้ งจั ด ท า
แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกั
งกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9
ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่
2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
ณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้ น จะต้องมีเกณฑ์ การประเมินคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทาเก ณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษา
กษา และด้านปัจจัยพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็น
ปัจจุบันตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2561
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561 กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้เป็นปัจจุบัน
6.เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุ ณภาพการศึ
ณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2555 กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพจานวน 3 บอร์ด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิ ชาชีพจานวน 3 บอร์ด แสดงรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานที่

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
้ งคณะกรรมการ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ห้องประกันคุณภาพ
ห้องประกันคุณภาพ

สรุปรายงาน

ห้องประกันคุณภาพ

ห้องประกันคุณภาพ
ห้องประกันคุณภาพ
ห้องประกันคุณภาพ

9.งบประมาณในการดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
9.1 ค่าวัสดุ
9.2 ค่าจ้างจัดทาบอร์ด

ดาเนินงาน
10,000 บาท ได้แก่

แผนปฏิบับตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
พระยา| 82

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 วิทยาลั ย สารพั ด ช่างสี่ พระยามี บอร์ดมาตรฐานและตัว บ่งชี้การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นปัจจุบัน
10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สามารถศึกษาทาความเข้าใจหน้าที่
ความรับชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ
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โครงการที่ 27
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ: นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที์ ท่ ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมาย
แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 เป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พั้ พฒั นาระบบการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาทุกระดับ
4.2 แผนงาน
1) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคล้
อดคลองกั
องกับ การเปลี่ยนแปลง
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2) การส่
้ สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
การสงเสริ
งเสริมสนับสนุนให้สถานศึ
3) การส่
การสงเสริ
งเสริมให้
ใหสถานศึ
สถานศึกษาได้รั้ รบั การยกระดับคุณภาพให้
ภาพใหได้
ได้้คุคณุ ภาพตามมาตรฐาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระ ราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ .ศ . 2542 เป็ น กฎหมายการศึ กษาฉบั บ แรกของประเทศไทย
ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือระบบก ารบริหารและการจัดการที่เน้นในกา รพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตราที่ 47 ได้กาหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราที่ 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุ
นคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทารายงานประจาปีเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้
ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอกต่อไป วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น เพื่อการรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของ สมศ. รอบที่ 4 และเพื่อ
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสืบต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณ ภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและความส
กและความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย
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งานของสถานศึกษา เพื่อการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษา เพื่อคุณภาพการศึกษา
และเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือให้
่ อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานสถานศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
5.3 เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรับการปะเมินคุณภาพภายใน
5.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรอรั
อมรอรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ของ สมศ.
5.5 เพื่อสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลั
ทยาลัย จานวน 44 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพของสถานศึกษา/แผนกวิชา และรายบุคคล อยู่ใน
ระดับดี
6.2.2 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานที่

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ห้องประกันคุณภาพ
ห้องประกันคุณภาพ

สรุปรายงาน

ห้องประกันคุณภาพ

ห้องประกันคุณภาพ
ห้องประกันคุณภาพ
ห้องประกันคุณภาพ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณ 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
8.2 ค่าอาหารกลางวัน 44 คนๆ ละ 70 บาท
8.3 ค่าอาหารว่าง 44 คนๆ ละ 35 บาท
8.4 วัสดุสานักงาน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

7,200
3,080
3,080
6,640

บาท
บาท
บาท
บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 บุคลากรของวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร การค้นคืน และอ้างอิงเอกสารได้เป็นระบบขึ้น
9.3 บุคลากรของวิทยาลัยมีความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อการรองรับการ
ประเมินภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ.
9.4 ระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 28
โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ




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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้ อ งต าม นโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และ มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพของ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา และสอดคล้ อ งแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี พ.ศ. 25 63 ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษา
จาเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพื่อให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต แก่
นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึงจาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
เสนอขออนุมัติโครงการและดาเนินการ/สรุปรายงานผลภายในภาคเรียนที่ 1/2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานที่

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
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ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุถาวร
8.2 ค่าโดเมน
8.3 ค่าจ้างทาเว็บไซต์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เว็บ ไซต์อิ น เตอร์เน็ ตของวิท ยาลั ย ฯทัน สมัย มีป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ ใช้บริการเว็บไซต์อิ นเตอร์เน็ ตของ
วิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อติดตามและสรุปประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 29
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ ทนุ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
ข้อที่ 3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
4. หลักการและเหตุผล
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้ง
ขึ้น ในทุ ก ๆ สถานศึกษาในสั งกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาขีดความสามารถของ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั
กษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิง
พาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
พระยา ตั้งอยู่ที่ห้องสานักงานชั้น
3 สานักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ
ดาเนิ น การบ่ ม เพาะผู้ เข้ารั บ การบ่ มเพาะให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริห ารศูน ย์ฯ กาหนด จัดหาวิทยากร
กาหนดหลักสูตร กาหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ประสานงานในการจัดการ
ฝึกอบรม การจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ดูแล รับผิดชอบและให้บริการ ด้าน
อาคารสถานที่ เอกสาร แบบพิมพ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ แก่ผู้เข้ารั บการบ่มเพาะ ดาเนินการดูแลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์
บ่มเพาะกาหนดสรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
จากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้า ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงได้จัด ทา
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานและการให้บริการของศูนย์
บ่มเพาะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อให้สามารถให้บริการ ด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้
5.3 เพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถดาเนินงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สานักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน
6.1.2 ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ และ ครูที่ปรึกษา ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สานักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน
6.2.2 การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม/ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการ
สถานที่
ดาเนินงาน
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
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
ศูนย์บ่มเพาะฯ
โครงการ
-อบรมเขียนแผนธุรกิจ
-ทัศนศึกษาดูงาน
ติดตามและ
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ประเมินผล
สรุปรายงาน
ศูนย์บ่มเพาะฯ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ งบ รายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุสานักงาน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการศูนย์
บ่มเพาะฯ ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ ได้ใช้
ใช้บริการด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
10.2 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
10.3 จัดทารูปเล่มรายงาน
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โครงการที่ 31
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ ทนุ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

โครงการตามตามภาระงานประจา

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
4. หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันรวมถึงองค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญและส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปัจจั ยจากเศรษฐกิ
ยจากเศรษฐกิจการดารงชีพ การนาเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวความคิดเรื่องการดารงชีวิตในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อ
ผู้มีรายได้น้ อยหรือผู้ ที่ยั งไม่มีงานทา ในสภาวะที่ ค่าครองชีพ มีบ ทบาทในการดาเนินชีวิตมากขึ้น มีส่ วนทาให้
ประชาชนบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในการดารงชีวิต ไม่ทันต่อการเ ปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัตถุ วัฒนธรรม
และค่านิยมต่างๆ ซึ่งอาจจะนาเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
การวางแผนการตลาดและการเขีย นแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ มีความส าคัญเป็น อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
สาหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการ
คิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของบุ คคลให้
คคลให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะ
ชี้นาบุคคลที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง
แผนธุรกิจเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสาคัญและคานึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่ตอ่ การดาเนินงานในอนาคต
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการวางแผนการตลาดและการเขียน
แผนธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพร ะยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และประชาชนที่สนใจ
โดยการเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางนาไปสู่
การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทาธุรกิจภายใน
สถานศึกษาอีกด้
กด้วย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ได้รับความรู้จากการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
5.2 เพื่อให้ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
5.3 เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจหรือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างน้อย 20 คน
6.1.2 วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานตามแผนธุรกิจ จานวน 3 แผน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพื่อเป็น
แนวทางนาไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต
6.2.2 วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้
7. กิจกรรม/ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะ
ดาเนินงานตามโครงการ
-อบรมเขียนแผนธุรกิจ
-ทัศนศึกษาดูงาน
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน
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สถานที่
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน
1,800 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 35 บาท 3 มื้อ
เป็นเงิน
6,300 บาท
8.3 ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 60 บาท 1 มื้อ
เป็นเงิน
3,600 บาท
8.4 ค่าจ้างรถบัส 1 คัน 1 วัน
เป็นเงิน 10,000 บาท
8.5 ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท
เป็นเงิน
2,000 บาท
8.6 วัสดุสานักงาน
เป็นเงิน
6,300 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทาง
นแนวทาง
นาไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษา
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เก็บข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถามตามกิจกรรม
10.2 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
10.3 จัดทารูปเล่มรายงาน
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โครงการที่ 31
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานทา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
1. ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ นางสาวทิพวรรณ ทนุ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ของส
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพให้มีมคี ุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ ผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ส่งเสริมให้
เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มมากขึ้น การฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ชุมชน เพื่อนามาใช้ในการพัฒ นาสินค้า สร้างรายได้
สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยองค์ความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจเป็นพื้นฐาน อันเป็นรากฐานที่สามารถน
สามารถนาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
วิทยาลัยสารพั
ยสารพัดช่างสี่พระยา จึงจัดทาโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็ นผู้ประกอบการ มี
งานทา หรือการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ ผู้เรียนให้สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ เป็นการสร้างเครือข่าย การต่อยอด การดาเนินการ และการพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
5. วัตถุ
ตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจของผู้เรียน
5.2 เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผูผ้เู รียน
ยน
5.3 เพื่อส่งเสริมให้ผูผ้เู รียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
5.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัด
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ เรี ย น หลั ก สู ต รวิช าชีพ ระยะสั้ น สามารถปร ะกอบอาชีพ อิ ส ระและเป็ น เจ้าของกิจ การได้
ร้อยละ 30 ของผู้เรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1ผู้เรียนได้นาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขันตอนการด
้ นตอนการดาเนินงาน
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ขออนุมัติโครงการ

สถานที่
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
มเพาะ
ธุรกิจ
แผนกวิชา
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
30,000
บาท
8.1 วัสดุฝึก

ได้แก่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
9.2 ผู้เรียน เห็นความสาคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการศึกษาวิชาชีพ สามารถนาความรู้ ที่
ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
10. การติดตามและรายงานผล
10.1 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
10.2 จัดทารูปเล่มรายงาน
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โครงการที่ 32
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ)
มาตรการที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษา
ของประเทศเป็นต้นมา วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด เพื่อสอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบการบริห า รจั ดการของวิทยาลั ยฯ และเพื่อให้ ส ามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณ ภาพทั้งในด้านวิช าการ
งบประมาณ การบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลผลิต วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการดาเนินงานภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือกากับ ติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 30 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจาปี และรายงานแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการการศึกษา และปรังปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่ดาเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร
รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2562
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
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

สถานที่
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน 16 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
8.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 1 คน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
8.3 ค่าเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรภายนอก ไป-กลับ จากเชียงใหม่
8.4 ค่าที่พักของวิทยากรภายนอก 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท
8.5 ค่าที่พักของวิทยากรภายใน 1 คืนๆ ละ 600 บาท
8.6 ค่าวัสดุสานักงาน

เป็นเงิน 20,400 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท
เป็นเงิน 2,400 บาท
เป็นเงิน
600 บาท
เป็นเงิน 21,400 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ กากับ ติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
9.2 มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเป็นคู่มือในการกากับติดตามผลการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 33
โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2564 – 2566
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ





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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากรเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ และพั ฒ นาองค์ ก ร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีสมัยให ม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับด้านมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา และ ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรฝ่ า ยแผนงานและความร่ว มมื อ ในด้ านความรู้ ป ระสบการณ์ แ ละ
เทคโนโลยี
5.2 เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
5.3 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรมากขึ้น
5.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 44 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทางานและมีความก้าวหน้า
6.2.3 บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6.2.4 วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2562
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
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

สถานที่
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
8.2 ค่าที่พักวิทยากร 2 คืน ๆ ละ 800 บาท
8.3 ค่าอาหารกลางวัน 44 คน ๆ ละ 70 บาท 2 มื้อ
8.4 ค่าอาหารว่าง 44 คน ๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ
8.5 วัสดุสานักงาน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

7,200
1,600
6,160
6,160
8,880

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
9.2 บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับฝ่ายต่าง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จัดทาแบบสอบถาม และรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ 34
โครงการวิจัยเชิงสารวจ เรื่อง ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา คือ พัฒ นาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด
และสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบรมแก่กลุ่ม
ผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อ
สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต
3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโ อกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
ให้ ผู้ เรีย นทุกคน ทุ กกลุ่ ม ทุกพื้ น ที่ และทุ กระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีว ศึกษาอย่างมี
คุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จานวนผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จานวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอา ชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.3 ความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษา
ต้องยึดผู
ดผู้เรียนสาคัญที่สุด
3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ
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3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชี วศึ
วศึกษา สาหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560
3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กาหนดให้สถ านศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561
3.5.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิช าเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 50
ชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากจานวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบ
กับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจากัด และพัฒนาโดยครูผู้สอน โดยยัง
ไม่ได้สารวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัด
การศึ กษาวิช าชี พ ที่ มี ความยื ด หยุ่ น ในการก าหนดจุด มุ่ งหมาย รูป แบบ วิธีก ารศึ ก ษา ระยะเวลา การวัด และ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลต่ อ ละกลุ่ ม (วั ล ลภา อยู่ ท อง,2558) โดยเน้ น สมรรถนะวิ ช าชี พ
คื อ ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ความเข้ าใจ ทั ก ษะปฏิ บั ติ และทั ก ษะทางด้ า นความคิ ด ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ต้องการของอาชีพ การจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
คนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่สาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสารวจความ
ต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ
ภาครัฐ และภาคเอกชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสารวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
5.2 เพื่อนาผลจากการดาเนินการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สารวจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ
โดยประมาณ ดังนี้
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เป้าหมาย

จานวน หน่วยนับ
500
คน
200
คน
50
แห่ง
50
แห่ง
150
คน

1. ประชาชนทั่วไป
2. ประชาชนในชุมชนรอบสถานศึกษา
3. บุคลากรของสถานประกอบการภาครัฐ
4. บุคลากรของสถานประกอบการภาคเอกชน
5. ศิษย์เก่าและศิษย์
ษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้ทราบข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
6.2.2 ครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพ
ทาให้หลักสูตรที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนการทางาน
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ.2563
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1. ขออนุญาตดาเนินงานตามโครงการ
P 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดทาสาเนาแบบสารวจ ดาเนินการสารวจความ
ต้องการของประชาชน และชุมชน
5. จั ดทาแบบส ารวจออนไลน์ ดาเนิ น การส ารวจ
ความ ต้ องการของป ระช าช น แล ะสถาน
ประกอบการ
D
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7. สรุปผลการวิจัย
8. เสนอผลงานวิจัยต่อวิทยาลัย
6. แจ้งครูผู้สอน
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
C
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการดาเนินงาน
A
10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)
สถานทีด่ าเนินการ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,000 บาท ได้แก่
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8.1 งบประมาณค่าถ่
าถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสารจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
8.2 งบประมาณจัดทาเอกสาร จัดซื้อหมึกพิมพ์ และจัดทาเล่มงานวิจัย 4 เล่ม จานวนเงิน 3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ข้ อ มู ล ความต้ อ งการการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น จากประชาชน ชุ ม ชน และสถาน
ประกอบการ
9.2 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.2 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี
เกี่ยวข้องทราบ
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โครงการที่ 35
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคม และวิสั ย ทั ศ น์ “คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพ
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานระดั บ สู ง และผู้ มี
ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒ นาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้
ตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (2) เพื่อขับเคลื่ อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการพัฒ นาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (3) เพื่อ
ส่งเสริ มการใช้ป ระโยชน์ จ ากการวิจั ยในการพัฒ นาคน เพื่อเพิ่ มผลผลิ ต มู ลค่ า ทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นา
ประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.2 ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ งก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ไว้ ว่ า
“ผู้ส าเร็จ การอ าชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ มีคุณ ธรรม คุณ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ ” และก าหนดพั น ธกิ จ ของแผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาด้ านการวิจั ย ว่ า พั ฒ นางานวิ จั ย สิ่ งประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดสาคัญ คือ จานวนโครงการ งานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
3.3 ความสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ คือ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
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ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
3.3.2 มาตรา 67 รั ฐ ต้อ งส่ งเสริ ม ให้ มี การวิจั ยและพั ฒ นา การผลิ ตและการพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาแ ละความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ
3.4 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
3.4.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ ด้านนวั
านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็น
นโยบายสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ที่จะต้องส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒ นา การผลิตและการพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้
อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม 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 เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้สาหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นศูนย์กลางใน
กลางในการบริการความรู้ให้
ให้กับประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้
ดังกล่าว สนองความต้องการ ของประชาชน ในการพัฒ นาตนเอง นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่วิทยาลัยขาดการสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากไม่ได้เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ทาให้ครูผู้สอนและนักศึกษาขาดโอกาสใน
การทาวิจัย การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนดาเนินการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
5.3 เพื่อสร้างความร่วมมือกับ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน สมาคม รวมทั้งสถานประกอบการ ในการพัฒ นา
ดาเนินการวิจัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จานวน 2 ชิ้น
6.1.2 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จานวน 2 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพ จากผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียน
การสอนของครูผู้สอน
6.2.2 สถานศึกษา ชุมชน ได้ป ระโยชน์จากงานวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมสิ่ งประดิษ ฐ์อาชีวศึ กษา
ที่ครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสร้าง/พัฒนา
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ 2562
ขั้นตอนการทางาน
ตค.

พย.

ธค.

พ.ศ. 2563
มค.

กพ.

มีค.

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

1. ขออนุญาตดาเนินงานตามโครงการ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน และ
P
คณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัย
3. แจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ
4. ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บท
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกการให้
D
ทุนสนับสนุนการวิจัย
6. วิ ท ยาลั ย มอบทุ น ให้ กั บ ครู ที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือก
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
C
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการดาเนินงาน
A
10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)
สถานทีด่ าเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
41,000
บาท ได้แก่
8.1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จานวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
8.1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จานวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
9. ผลทีคาดว่
่ คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีทุนสาหรับ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
9.2 ครูผู้สอน และนักศึกษามีทุนสาหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ทาให้นักศึกษา
ได้ประยุกต์ใช้ความรู้
9.3 งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดาเนินโครงการ
10.2 จากโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน และสังคม
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โครงการที่ 36
โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
1. ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นา ก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานระดั บ สู ง และผู้ มี
ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒ นาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ (2) เพื่อขับเคลื่ อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการพัฒ นาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (3) เพื่อ
ส่งเสริ มการใช้ป ระโยชน์ จ ากการวิจั ยในการพัฒ นาคน เพื่อเพิ่ มผลผลิ ต มู ลค่า ทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นา
ประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.2 ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ งก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ไว้ ว่ า
“ผู้ส าเร็จ การอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ มีคุ ณธรรม คุณ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒ นา
ประเทศ ” และก าหนดพั น ธกิ จ ของแผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาด้ านการวิจั ย ว่ า พั ฒ นางานวิ จั ย สิ่ งประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน ด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดสาคัญ คือ จานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
3.3 ความสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3.3.1 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ คือ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
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ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
3.3.2 มาตรา 67 รั ฐ ต้อ งส่ งเสริ ม ให้ มี การวิจั ยและพั ฒ นา การผลิ ตและการพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่ คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
3.4 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึ
บประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
3.4.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ระบบการศึกษาและวิธีการเรีย นรู้ของ ผู้ คนเปลี
คนเปลี่ ยน แปลงไปตามยุคสมัย ส่สงผลให้
งผลให้ภ าคการศึกษาต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการ
ในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา และจาก
หลายช่องทาง สังคมแห่งการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วทาให้ในอนาคตระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่
เป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒ นาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้ และคนอาจ
แสวงหาความรู้เพื่อ ยกระดั บ ศั กยภาพของตนผ่ าน ระบบอื่น นอกเห นื อจากระบบการศึกษามาตรฐาน ดั งนั้ น
ครูผู้สอนจาเป็นจะต้องเรียนรู้ ค้นคว้า และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัย อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาองค์ความรู้มา
ปรับปรุงวิชาชีพครูของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ทันต่อ เทคโนโลยีการจั
การจัดการเรียนรู้ และ
ความต้องการของผู้เรีเรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ(1)
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การวิ จัย การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์
โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน กา รใช้อาคาร
สถานที่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม และการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา (3) รวบรวมและเผยแพร่ผ ลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพั ฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (5) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น (6) ดูแล
บ ารุ งรั ก ษา และรั บ ผิ ด ชอบทรั พ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษาที่ ได้ รับ มอบหมาย และ (5) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานตามภาระงานในด้าน (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อป ระโยชน์ใน
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การจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น และ (3) รวบรวมและ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา
สถานศึกษา การบริห าร และการพัฒ นาวิช าชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาก ารของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาเร็จด้วยความเรียบร้อย งานวิจัยฯ จึงขอจัดทา/รวบรวมไฟล์ข้อมูลประเภท ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาของครูผู้สอนต่อไป เช่น ไฟล์หนังสือวิชาการ
ไฟล์งานวิจัยนวัตกรรมการสอน ไฟล์เอกสารวิ
เอกสารวิชาการทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรวบรวมไฟล์ข้อมูล และจัดประเภท มอบให้กับครูผู้สอน
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสนับสนุนการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัย
การศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ
6.1.2 ความพึงพอใจ และประโยชน์ของข้อมูลที่ครูผู้สอนทุกคนได้รับ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนใช้ไฟล์ข้อมูลพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยชั้นเรียน หรือการ
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน
6.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
พ.ศ 2562
พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการทางาน
ตค.

P

D

C
A

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

1. ขออนุญาตดาเนินงานตามโครงการ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน และ
คณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัย
3. แจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ
4. ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บท
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อคั ดเลื
ดเลือกการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย
6. วิ ท ยาลั ย มอบทุ น ให้ กั บ ครู ที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือก
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการดาเนินงาน
10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)
สถานที่ดาเนินการ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ
งบ ดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
6,000 บาท ได้แก่
8.1. ค่าวัสดุ Fash drive เก็บข้อมูล 25 อัน 5,000 บาท
8.1. ค่าวัสดุ ค่าบริการเข้าเล่มสรุปผลการดาเนินงาน 4 เล่ม 1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีข้อมูลหลากหลายสาหรับการพัฒ นากระบวนการจัด การเรียนการสอน และการวิจัย ใน
ชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานผลการดาเนินโครงการ
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วย:บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

9,673,506.48

9,673,506.48

1

งานตามภาระงานประจา

1,407,758.00

1,407,758.00

1.1

งบดาเนินงาน

8,265,748.48

8,265,748.48

1.2

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1

- โครงการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา
- โครงการพั
โครงการพัฒนาครูตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
- โครงการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย
- โครงการพัฒนาการประชาสั
นาการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
- โครงการจัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
- โครงการจัดทาแผนฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1,209,010.00

1,209,010.00

นายบุญช่วย บัวคลี่
หัวหน้างานอาคารสถานที่

100,000.00



นางสุกัญญา แย้มยิ้ม
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวยอแสง โกวิททวี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวยอแสง โกวิททวี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

150,000.00



20,000.00



40,000.00

























40,000.00

150,000.00

























150,000.00

-































100,000.00

150,000.00



20,000.00
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-

ที่
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

- โครงการนิเทศการสอน
ภายในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสื่อและระบบการ
อและระบบการ
สอน E-learning ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้กาลัง
- โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศ
- โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่
พระยา
- โครงการอบรมการจัดทา
แผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู้
- โครงการอบรมการจัดทาสือ่

นายชาลี วงศ์สอนธรรม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
กษะ
วิชาชีพ
- โครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้า
สาหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้ง
ไฟฟ้าในอาคาร
- โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
- โครงการปลูกจิตสานึกและส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และขนบประเพณี

งบประมาณที่ใช้
-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62

100,000.00

นางสาวทิพวรรณ ทนุ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

ธ.ค.62



-

นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทา
ความเย็น
นางรัตนา เจียรพีพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ
นายวชิระ ไชยสิงห์
หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
นายวชิระ ไชยสิงห์
หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
นางสุกัญญา แย้มยิ้ม
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า

พ.ย.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63






พ.ค.63

มิ.ย.63



ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
-





















-



















100,000.00

20,000.00





















20,000.00

30,000.00





















30,000.00

20,000.00





















20,000.00

20,000.00









102,000.00









60,000.00













33,000.00



20,000.00














102,000.00

60,000.00
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33,000.00

ที่
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21

2.22
2.23

2.24
2.25
2.26

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
- โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพ
- โครงการประเมินคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพแผนกวิชา
- โครงการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สาหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563
- โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรถ
นะในการเป็นผู้ประกอบการมีงานทา
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
- โครงการจัดทาแผนพัฒนา 256425642566
- โครงการวิจัยสารวจ เรื่องความ
ต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย
นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา
หัวหน้างานแนะแนวฯ
นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

งบประมาณที่ใช้

ต.ค.62

-



44,010.00



พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63



30,000.00

30,000.00

นายสมบัติ พันเลิศจานรรจ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ

100,000.00
30,000.00









50,000.00 

มี.ค.63

เม.ย.63









พ.ค.63

มิ.ย.63



ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
-



44,010.00



-

นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
หัวหน้างานวางแผน ฯ
นางสาวบุญนาค ภัทรพงศ์มณี
หัวหน้างานวางแผน ฯ
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



























30,000.00



30,000.00





















100,000.00



















30,000.00

50,000.00



30,000.00

















3,000.00
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30,000.00
3,000.00

ที่
2.27

2.28

3
3.1

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ – สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จ่าย

- โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และจัดทา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
- โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี
การเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ

นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ
นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ

4
4.1

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ช่างไม้

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

41,000.00























6,000.00

















ก.ย.63

นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง

รวมเป็นเงิน
41,000.00

6,000.00

635,498.00

- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
นายอุกฤษฏ์ วัชระพิริยะกุล
สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
- โครงการรณรงค์ เผยแพร่
นายกฤษดา โฉมศรี
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
หัวหน้างานปกครอง
ปัญหายาเสพติด
- โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการ
นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หัวหน้างานแนะแนวฯ
- โครงการความร่วมมือกับสถาน
นางมาลี ทองคา
ประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
หัวหน้างานความร่วมมือฯ
วิชาชีพระยะสั้น
- โครงการเครือข่ายความร่วมมือใน
นางมาลี ทองคา
การพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานความร่วมมือฯ
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่ม
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ
- โครงการส่งเสริมการประกอบ
นางสาวทิพวรรณ ทนุ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

3.2

งบประมาณที่ใช้

635,498.00

596,498.00























596,498.00

18,000.00
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21,000.00
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31,500.00
31,500.00

31,500.00
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31,500.00

ภาคผนวก
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ปรัชญาของวิทยาลัย
“การศึกษาเพื่ออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง”

เอกลักษณ์วิทยาลัย
“สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

อัตลักษณ์วิทยาลัย
“มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น”

วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ ระยา
www.spy.ac.th

