
 

 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ างบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ของ 
 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        
เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจส าคัญ            
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2563
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ ในการด าเนินการจัดท าได้ผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วน เช่น คณะครู ผู้บริหารของสถานศึกษา ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยค านึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพอันสูงสุดจากการใช้
งบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
จะเป็นแนวทางในการน านโยบายไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ท้ายนี้  ขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  

บทน าบทน า  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

  
  

ปรัชญาปรัชญา                

““วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา““การศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเองการศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง””  

        
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์                       

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

                  

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

  
อัตลักษณ์ อัตลักษณ์   

““มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้นมีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น””  
  

เอกลักษณ์เอกลักษณ์  
““สสถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม””  
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ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2      

ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อสถานศึกษาชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษ    SSiipphhrraayyaa  PPoollyytteecchhnniicc  CCoolllleeggee  

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

      จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานคร    รหัสไรหัสไปรษณีย์  10500ปรษณีย์  10500  

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

โทรสารโทรสาร      โทร. 02โทร. 02--23322522332252  

เว็บไซต์เว็บไซต์      wwwwww..ssppyy..aacc..tthh  

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

      วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอ่ียมละออ)ระยา (สาขาเอ่ียมละออ)  เนื้อท่ีเนื้อท่ี      380380  ตารางวาตารางวา  

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

มีมีอาคารเรียน   รวมทั้งอาคารเรียน   รวมทั้งสิ้นสิ้น    3  หลัง3  หลัง  มีห้องทั้งสิ้นมีห้องทั้งสิ้น  8080  ห้องห้อง  ได้แก่ได้แก่  

11..  อาคาร 1อาคาร 1  จ านวนจ านวน  11  หลังหลัง  4040  ห้องห้อง  พ.ศ. 2459พ.ศ. 2459  

22..  อาคาร 2อาคาร 2  จ านวนจ านวน  11  หลังหลัง  3030  ห้องห้อง  พ.ศ. 2490พ.ศ. 2490  

33..  ออาคาร 3 าคาร 3   จ านวนจ านวน  11  หลังหลัง  1010  ห้องห้อง  พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526  

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)  จ านวนจ านวน  --  หลังหลัง  

บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2))  จ านวนจ านวน  --  หลังหลัง  

อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์   จ านวนจ านวน  --  หลังหลัง  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

http://www.spy.ac.th/
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

  
  
  
  
  
  
  

งานบริหารงานทัว่ไปงานบริหารงานทัว่ไป  
(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)  

  
งานบุคลากรงานบุคลากร  

(นางสุกัญญา  แย้มย้ิม)(นางสุกัญญา  แย้มย้ิม)  
  

งานการเงนิงานการเงนิ  
(นางสาววัลลี   ตรวีุฒิ)(นางสาววัลลี   ตรวีุฒิ)  

งานอาคารสถานที่งานอาคารสถานที่  
(นายบุญช่วย  บัวคลี่)(นายบุญช่วย  บัวคลี่)  

งานพัสดุงานพัสดุ  
(นายนพดล  นภวรรณ)(นายนพดล  นภวรรณ)  

งานการบัญชีงานการบัญชี  
(นางสาวรภทัภร  (นางสาวรภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)ภาชนะภคณัฐ)  

งานศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศงานศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศ  
(นาย(นายสมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์สมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์))  

งานความร่วมมืองานความร่วมมือ  
((นางมาลี  ทองค านางมาลี  ทองค า))  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)  
(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)  

  

งานกจิกรรมนกัเรียนนกัศึกษางานกจิกรรมนกัเรียนนกัศึกษา  
นางสาวเพญ็พร  เสรีกุลนางสาวเพญ็พร  เสรีกุล  

งานครทูี่ปรึกษางานครทูี่ปรึกษา  
(นา(นางสาววรรณวิสาข์  สเีทา)งสาววรรณวิสาข์  สเีทา)  

  
งานปกครองงานปกครอง  

(นายกฤษดา  โฉมศรี)(นายกฤษดา  โฉมศรี)  
  

แผนกวิชาสามัญและแผนกวิชาชีพแผนกวิชาสามัญและแผนกวิชาชีพ  
(หัวหน้าแผนก)(หัวหน้าแผนก)  

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
((นายชาลี  วงนายชาลี  วงศ์สอนธรรมศ์สอนธรรม))  

  
งานวัดผลและประเมนิผลงานวัดผลและประเมนิผล  
(นางสาวเพ็ญพร  เสรกีุล)(นางสาวเพ็ญพร  เสรกีุล)  

  
  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
(นายโกวิทย์  ส่องสี)(นายโกวิทย์  ส่องสี)  

ฝ่ายแผนงานแฝ่ายแผนงานและความร่วมมือละความร่วมมือ  
(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา  
((นายนพดล  นภวรรณนายนพดล  นภวรรณ))  

  

ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
(นางสุกั(นางสุกัญญา  แย้มยิ้มญญา  แย้มยิ้ม))  

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษาผู้อ านวยการสถานศึกษา  
(นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ)(นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ)  

  

งานทะเบียนงานทะเบียน  
    (นางเอกกาญจน์ พรหม(นางเอกกาญจน์ พรหมเกิด)เกิด)  

งานประชาสมัพันธ์งานประชาสมัพันธ์  
(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)  

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ  
(นางสาวทิพวรรณ  ทนุ)(นางสาวทิพวรรณ  ทนุ)  

  

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์  
(นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์)(นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์)  

  

งานวางแผนและงบประมาณงานวางแผนและงบประมาณ  
(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)  

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
((นางสาววรรณวิสาข์  สเีทา)นางสาววรรณวิสาข์  สเีทา)  

งานสวัสดกิารนักเรียนนกัศึกษางานสวัสดกิารนักเรียนนกัศึกษา  
(นายสานนท ์ มะนาวหวาน)(นายสานนท ์ มะนาวหวาน)  

  
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  

(นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล)(นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล)  

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุดงานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด  
(นายสมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์)(นายสมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์)  

  
  งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีงานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  

(นายบุ(นายบุญช่วย  บัวคลี่ญช่วย  บัวคลี่ ))  
  

งานสื่อการเงานสื่อการเรียนการสอนรียนการสอน  
(นายวชิระ  ไชยสิงห์)(นายวชิระ  ไชยสิงห์)  
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ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลบุคลากข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

  
ข้าราชการข้าราชการ    รวมรวม  2222  คนคน    (ข้าราชการ(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)ครู และข้าราชการพลเรือน)  

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

11..    นายพรชัยนายพรชัย  ปิ่นสุวรรณปิ่นสุวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 
วิทวิทยฐานะยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

--  ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้อ านวยการวิทยาลัย  

22..    นายโกวิทย์นายโกวิทย์  ส่องสีส่องสี  ปริญญาโทปริญญาโท  รองรอง
ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

--  รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการ  

33..    นางสุกัญญานางสุกัญญา  แย้มยิ้มแย้มยิ้ม  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด ––
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์  
--วิชางานประดิษฐ์ของวิชางานประดิษฐ์ของ
ช าร่วยและของที่ระลึกช าร่วยและของที่ระลึก  

--ท าหน้าที่ท าหน้าที่แทน รองฝ่ายวิชาการแทน รองฝ่ายวิชาการ  
--หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  
--หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออหัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ  

44..    นายนพดลนายนพดล  นภวรรณนภวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --ท าหน้าที่แทน รองฝ่ายพัฒนาท าหน้าที่แทน รองฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรยีนฯกิจการนักเรยีนฯ  
--หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  

55..    นางสาวบุญนาคนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีภัทรพงศ์มณี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

--วิชาเสื้วิชาเสื้อเบื้องต้นอเบื้องต้น  
--วิชาเสื้อสมัยนยิม 1วิชาเสื้อสมัยนยิม 1  

--ท าหน้าที่แทน รองฝ่ายแผนงานท าหน้าที่แทน รองฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือและความร่วมมือ  
--หัวหน้างานวางแผนและหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณงบประมาณ  
--หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกายแต่งกาย  

66..    นางมาลีนางมาลี  ทองค าทองค า  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาขนมอบ 1วิชาขนมอบ 1  --หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  

77..    นางสาวจรินทร์นางสาวจรินทร์  เลี้ยงสุขเลี้ยงสุข  ปริปริญญาตรีญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

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

--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์  

88..    นายวชิระนายวชิระ  ไชยสิงห์ไชยสิงห์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาอิเล็กทรอนิกส์วิชาอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นเบื้องต้น  

--หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชหัวหน้าแผนกวิชาช่างาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  

99..    นายเลอพงษ์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์สุวรรณนันท์  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ

พิเศษพิเศษ  

--วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคารในอาคาร  
--วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้าวิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับกระแสสลับ  

--หัวหน้างานวิจัยฯหัวหน้างานวิจัยฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  

1100..    นายชาลีนายชาลี  วงศ์สอนธรรมวงศ์สอนธรรม  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  --วิชาการวาดเขียนวิชาการวาดเขียน --หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการหัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการ
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

พื้พื้นฐานนฐาน  เรียนการสอนเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศลิป์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศลิป์  

1111..    นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์  วรพงศธรวรพงศธร  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

--วิชาช่างประกอบโครงวิชาช่างประกอบโครง
อะลูมิเนยีม1,2,3อะลูมิเนยีม1,2,3  
--วิชาออกแบบและวิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3ประเมินราคา 1,2,3  

--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
--หัวหน้าสาขาบ่อนไก่หัวหน้าสาขาบ่อนไก่  

1122..    นายบุญช่วยนายบุญช่วย  บัวคลี่บัวคลี่  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --หัวหน้างานอาคารสถานทีหัวหน้างานอาคารสถานที  
--หัวหน้างานทวิภาคีหัวหน้างานทวิภาคี  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
ช่างยนต์ช่างยนต์  

1133..    นางรัตนานางรัตนา  เจียรพีพันธ์เจียรพีพันธ์  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

--วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (ระดับต้น)การสื่อสาร (ระดับต้น)  

--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ  

1144..    นายสมบตัินายสมบตัิ  พันเลิศจ านรรจ์พันเลิศจ านรรจ์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  

--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปดา้นกราฟิกส าเรจ็รูปดา้นกราฟิก  

--หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
--หัวหน้างานวิทยบริการและหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุดห้องสมุด  

1155..    นายกฤษดานายกฤษดา  โฉมศรีโฉมศรี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาช่างเครื่องล่างวิชาช่างเครื่องล่าง
รถยนต์รถยนต์  

--หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  

1166..    นางสาวยอแสงนางสาวยอแสง  โกวิททวีโกวิททวี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาโปรแกรมวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูปคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป
จัดพิมพ์เอกสารจัดพิมพ์เอกสาร  
--วิชาโปรแกรมวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูปคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป
ออกแบบงานน าเสนอออกแบบงานน าเสนอ  

--หัวหน้างานประชาสมัพันธ์หัวหน้างานประชาสมัพันธ์  
--หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไปหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  

1177..    นายอุกฤษฏ์นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกลุวัชระพิริยะกลุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชางานติดตั้งวิชางานติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  
--วิชางานซ่อมและบ ารุวิชางานซ่อมและบ ารุงง
เคเคร่ืองปรับอากาศร่ืองปรับอากาศ  

--หัวหน้างานโครงการพิเศษฯหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท า
ความเย็นความเย็น  

1188..    นางสาวเพ็ญพรนางสาวเพ็ญพร  เสรีกลุเสรีกลุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาแต่งหน้าพ้ืนฐานวิชาแต่งหน้าพ้ืนฐาน  
--วิชาแต่งหน้าโอกาสวิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษพิเศษ  
--วิชาเกล้าผมวิชาเกล้าผม--ถักเปียถักเปีย  

--หัวหน้างานวัดผลประเมินผลหัวหน้างานวัดผลประเมินผล  
  

1199..    นางสาวทิพวรรณนางสาวทิพวรรณ  ทนุทนุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาอาหารยุโรปวิชาอาหารยุโรป  
--วิชาขนมอบยอดนิยมวิชาขนมอบยอดนิยม  

--หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้า และประกอบธุรกิจการค้า และประกอบธุรกิจ  
--หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  

2200..    นางสาวรภัทภรนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐภาชนะภคณัฐ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการบัญชีซื้อขายวิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าส าหรับธรุกิจสินค้าส าหรับธรุกิจ
เจ้าของคนเดียวเจ้าของคนเดียว  
--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่องานบัญชีส าเรจ็รูปเพื่องานบัญชี  

--หัวหน้างานบัญชีหัวหน้างานบัญชี  
--หัวหน้หัวหน้างานประกันคณุภาพฯางานประกันคณุภาพฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาบัญชีหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  

2211..    นางสาววัลลีนางสาววัลลี  ตรีวุฒิตรีวุฒิ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการเขียนภาพวิชาการเขียนภาพ
ไทยไทย  

--หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  

2222..    นางสาววรรณวิสาข์นางสาววรรณวิสาข์  สีเทาสีเทา  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  --วิชาคุกกี้และเค้กวิชาคุกกี้และเค้ก  
--วิชาพาย พัฟเพสตรี้ วิชาพาย พัฟเพสตรี้ 
ขนมเปี๊ยะและขนมอบขนมเปี๊ยะและขนมอบ
ทั่วไปทั่วไป  

--หัวหน้างานแนะแนวฯหัวหน้างานแนะแนวฯ  
--หัวหน้างานครูที่ปรึหัวหน้างานครูที่ปรึกษากษา  

  
ลูกจ้างประจ าลูกจ้างประจ า    รวมรวม  88  คนคน    ((ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

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

ตกแต่งตกแต่ง  
พนักงานพนักงานงานพัสดุงานพัสดุ  ส 2ส 2  

33..    นางเรียมนางเรียม  พุ่มเรืองพุ่มเรือง  ป.4ป.4  --  พนักงานบริการ บ 2พนักงานบริการ บ 2  
44..    นายมงคลนายมงคล  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  

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

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

พนักงานราชการพนักงานราชการ  รวมรวม  22  คนคน    ((ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

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

ในด้านกราฟิกในด้านกราฟิก  
--วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานส านักงานในงานส านักงาน  

หัวหน้างานทะเบียนหัวหน้างานทะเบียน  

22..    นางสาวจุฑามาศนางสาวจุฑามาศ  เรืองทองเรืองทอง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
  

ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว    รวมรวม  1212  คนคน    ((ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  

ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

(ป(ปเอกเอก./โท/ตรี)./โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นายประสารนายประสาร  ถนนทิพย์ถนนทิพย์  ปริญญาโทปริญญาโท  --วิชาหัวิชาหัตถกรรมเครื่องหนังตถกรรมเครื่องหนัง  --หัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรมวิชาหัตถกรรม  
22..    นางสุภาณีนางสุภาณี  เฉลยวาเรศเฉลยวาเรศ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาเสริมสวยวิชาเสริมสวย  --  
33..    นางไพรวัลย์นางไพรวัลย์  บุษปันบุษปัน  ป.4ป.4  --วิชางานเย็บจักรวิชางานเย็บจักร

อุตสาหกรรม                 อุตสาหกรรม                   
--วิชาชุดติดกันวิชาชุดติดกัน  
--วิชาเสื้อเบื้วิชาเสื้อเบื้องต้นองต้น  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  

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

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

55..    นายธีระชัยนายธีระชัย  แซ่ลิ้มแซ่ลิ้ม  ปวส.ปวส.  วิชาวาดเขียนลายเส้นวิชาวาดเขียนลายเส้น  --เจ้าหน้าที่งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
66..    นางสาวแววดาวนางสาวแววดาว  ยาประกัลป์ยาประกัลป์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
77..    นางสาวชลลดานางสาวชลลดา  ตระกูลตั้งจิตรตระกูลตั้งจิตร  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  

--เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมือร่วมมือ  

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

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

ทั่วไปทั่วไป  
1111..    นางจุไรรัตน์นางจุไรรัตน์  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ม.3ม.3  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1122..    นายประดิษฐ์นายประดิษฐ์  รักสุภาพรักสุภาพ  ป.ป.44  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
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เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษาเป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา  
หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา   

หลักสูตรส าหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563หลักสูตรส าหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563  

ประเภทวิชา/สประเภทวิชา/สาขาาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกปีการศึกษา 2563ษา 2563  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 193รุ่นที่ 193  รุ่นที่ 194รุ่นที่ 194  รุ่นที่ 195รุ่นที่ 195  รุ่นที่ 196รุ่นที่ 196  

ประเภทประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมวิชาช่างอุตสาหกรรม            

สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์            

ช่างจักรยานยนต์ช่างจักรยานยนต์  3030  3030  3030  3030  120120  

ช่างเครื่องล่างรถยนต์ช่างเครื่องล่างรถยนต์  1515  1515  1515  1515  6060  

สาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์            

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  1515  1515  1515  1515  6060  

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า            

ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1515  1515  1515  1515  6060  

ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  1515  1155  1515  1515  6060  

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ            
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1  1515  1515  1515  1515  6060  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2  1515  1515  1515  1515  6060  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3  1515  1515  1515  1515  6060  
ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 1อะลูมิเนียม 1  

1515  1515  1515  1515  6060  

ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 2อะลูมิเนียม 2  

1515  1515  1515  1515  6060  

ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 3อะลูมิเนียม 3  

1515  1515  1515  1515  6060  

สาขาวิชาสาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็นช่างเครื่องท าความเย็น            

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  2525  2525  2525  2525  100100  

งานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  2525  2525  2525  2525  100100  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรม            

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์            

โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงานโปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน  2200  2200  2200  2200  8800  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปงานกราฟิก ปงานกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

2200  2200  2200  2200  8800  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd))  

2200  2200  2200  2200  8800  
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ประเภทวิชา/สประเภทวิชา/สาขาาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกปีการศึกษา 2563ษา 2563  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 193รุ่นที่ 193  รุ่นที่ 194รุ่นที่ 194  รุ่นที่ 195รุ่นที่ 195  รุ่นที่ 196รุ่นที่ 196  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  PPoowweerrPPooiinntt))  

2200  2200  2200  2200  8800  

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  

2200  2200  2200  2200  8800  

พิพิมพ์ดีด มพ์ดีด ––  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์   2200  2200  2200  2200  8800  

สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบัญชี            
การบัญชีซื้อขายสินค้าส าหรับธรุกจิเจ้าของคนเดียวการบัญชีซื้อขายสินค้าส าหรับธรุกจิเจ้าของคนเดียว  2200  2200  2200  2200  8800  

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว            

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ            

ภาษาอังกฤษเพ่ืภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอการสื่อสาร  ((ระดับต้นระดับต้น))  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาประเภทวิชาศิลปกรรมศิลปกรรม            

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาวิจิตรศิลป์            

การวาดเขียนพ้ืนฐานการวาดเขียนพ้ืนฐาน  5050  5050  5050  5050  200200  

การเขียนภาพไทยการเขียนภาพไทย  5050  5050  5050  5050  200200  

สาขาวิชาหัตถกรรมสาขาวิชาหัตถกรรม            

หัตถกรรมเครื่องหนังหัตถกรรมเครื่องหนัง  5050  5050  5050  5050  200200  

งานหนังตอกลายงานหนังตอกลาย  5050  5050  5050  5050  200200  

หัตถกรหัตถกรรมงานเชือกรมงานเชือก  2200  2200  2200  2200  8800  

งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหินงานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน   2200  2200  2200  2200  8800  

งานประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึกงานประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก  2200  2200  2200  2200  8800  

ประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาคหกรรม            

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย            

เสื้อเบื้องต้นเสื้อเบื้องต้น  2020  2020  2020  2020  8080  

เสื้อสมัยนิยม 1เสื้อสมัยนิยม 1  2020  2020  2020  2020  8080  

งานเย็งานเย็บจักรอุตสาหกรรมบจักรอุตสาหกรรม  2020  2020  2020  2020  8080  

ชุดติดกันชุดติดกัน  2020  2020  2020  2020  8080  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            

ขนมอบ 1ขนมอบ 1  2200  2200  2200  2200  8800  

อาหารยุโรปอาหารยุโรป  2200  2200  2200  2200  8800  

ขนมอบยอดนิยมขนมอบยอดนิยม  2200  2200  2200  2200  8800  
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ประเภทวิชา/สประเภทวิชา/สาขาาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกปีการศึกษา 2563ษา 2563  รวม รวม ::  คนคน  

รุ่นที่ 193รุ่นที่ 193  รุ่นที่ 194รุ่นที่ 194  รุ่นที่ 195รุ่นที่ 195  รุ่นที่ 196รุ่นที่ 196  

งานแปรรูปอาหารงานแปรรูปอาหาร  2200  2200  2200  2200  8800  

ขนมไทยขนมไทย  2200  2200  2200  2200  8800  

พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปบทั่วไป  2200  2200  2200  2200  8800  

คุกกี้และเค้กคุกกี้และเค้ก  2200  2200  2200  2200  8800  

การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐานการแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน  2200  2200  2200  2200  8800  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป            

แต่งหน้าขั้นพ้ืนฐานแต่งหน้าขั้นพ้ืนฐาน  2200  2200  2200  2200  8800  

แต่งหน้าโอกาสพิเศษแต่งหน้าโอกาสพิเศษ  2200  2200  2200  2200  8800  

เกล้าผม เกล้าผม ––  ถักเปียถักเปีย  2200  2200  2200  2200  8800  

ตัดผมชายระดับ 1ตัดผมชายระดับ 1  2200  2200  2200  2200  8800  

ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม  2200  2200  2200  2200  8800  

ซอยผม ซอยผม ––  ดัดผมดัดผม  2200  2200  2200  2200  8800  

ยืดผมยืดผม  2200  2200  2200  2200  8800  

เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผม  2200  2200  2200  2200  8800  

ซอยผม ซอยผม ––  ดัดผมฟรีสไตล์ดัดผมฟรีสไตล์  2200  2200  2200  2200  8800  

รวมรวม  1,081,0800  1,081,0800  1,1,080080  1,1,080080  44,,332200  

โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการพิเศษอ่ืน ๆ             

--  บริการวิชาชีพบริการวิชาชีพ  500500    500500    1,001,0000  

--  บริการวิชาการบริการวิชาการ  500500    500500    1,0001,000  

รวมรวม  1,01,00000    1,1,000000    2,0002,000  

หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม            

--  วิชาวาดเขียนวิชาวาดเขียน  200200    200200    400400  

--  วิชาแต่งหน้าและถักเปียวิชาแต่งหน้าและถักเปีย  3030    3030    6060  

--  วิชาพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมวิชาพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม  --    3030    3030  

--  วิชาอาหารขนมวิชาอาหารขนม  --    3030    3030  

--  วิชาตัดเย็บเสื้อวิชาตัดเย็บเสื้อ  --    3030    3030  

รวมรวม  230230    320320    550550  
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สรุสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563ปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563  
  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    4,4,323200  คนคน  
หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม    555500  คนคน  
โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการพิเศษอ่ืน ๆ     2,0002,000  คนคน  
  รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  6,6,878700  คนคน  
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ส่วนที่ส่วนที่  33  
ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  --  รายจ่ายรายจ่าย    ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 22556633  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
11..  ประประมาณการรายรับมาณการรายรับ        29,002,284.8229,002,284.82    

  ก. เงินรายได้ก. เงินรายได้  ((บกศ.) บกศ.)     33,,390390 ,,064.82064.82      
      --  ยอดยกมาจากปีปัจจุบันยอดยกมาจากปีปัจจุบัน  2,390,064.822,390,064.82            
      --  คาดว่ามีรายรับในปีต่อไปคาดว่ามีรายรับในปีต่อไป  1,000,000.001,000,000.00            

  ข. เงินงบประมาณ ปีข. เงินงบประมาณ ปี  22556633  ที่คาดว่าจะได้รับที่คาดว่าจะได้รับ  24,452,960.4824,452,960.48    
  

  
งบบุคลากรงบบุคลากร    14,585,620.0014,585,620.00    

        
  

งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  77,,000000 ,,000.00000.00    
        

  
งบลงทุนงบลงทุน  --    

        
  

งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน  --    
        

  
งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  1,026,600.001,026,600.00    

        22..  ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายจ่าย              29,002,284.8229,002,284.82    

  
งบบุคลากรงบบุคลากร    

  
15,815,88484,,7237230.0.52   

  
  

  --  เงินเดือนเงินเดือน  1111,,662211,,552200..0000          
  

  
  --  ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  22,,442233,,888800..0000          

  
  

  --  ค่ค่าตอบแทนพนักงานราชการาตอบแทนพนักงานราชการ  554400,,222200..0000          
      --    เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว  11,,080899,,703.52703.52            

  
  --    เงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้างเงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้าง
ชั่วคราวชั่วคราว  

209209,,400.00400.00          
  

  
งบด าเนินงานงบด าเนินงาน    99,,009900,,996611..3300    

  
  

  --    ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน   1,994,400.00         
      --    ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  527,284.00           

    --    ค่าวัสดุค่าวัสดุ  1,431,476.48           

  
  --    ค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภค  22,,559900,,881166..0000          

      --    โครงการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ   22,,554466,,998844..8822            

  
งบลงทุนงบลงทุน    33,,000000,,000000..0000    

  
  

  --    ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์  33,,000000,,000000..0000          
  

  
  --    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  --      

  
  

  
  

งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน    --    
      --    สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  --    --        

  
งบรางบรายจ่ายอ่ืนยจ่ายอ่ืน    1,026,600.001,026,600.00    

  
  

--โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพ่ือคืนครูให้นักเรียนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน  

117117,,600.00600.00    

    

  

--โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชนเพ่ือชุมชน  

500,000.00500,000.00      
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ส่วนที่ส่วนที่  33  

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

  
--  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

50,000.0050,000.00      
      

  
--  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษา  

21,000.0021,000.00      
      

  --  โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  300,000.00300,000.00            

  
--  โครงการขยายและยกระดับโครงการขยายและยกระดับ  
อาชีวศึกษาทวิภาคีอาชีวศึกษาทวิภาคี  

20,000.0020,000.00      
      

  
--  โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติด  

18,000.0018,000.00      
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 25สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 256363  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

  2424,,565565,,620.00620.00  --  --  2222,,337744,,880044..0000  117,600.00117,600.00  50500,000.000,000.00  50,000.0050,000.00  21,000.0021,000.00  300,00.00300,00.00  2020,,0000.0000.00  18,18,00000.000.00  1,1,0026,600.0026,600.00  33,,339900,,06064.4.8282  2277,,601601,,445445..6464  

--  งบบุคลากรงบบุคลากร  14,585,14,585,62620.000.00  --  --  1144,,558855,,662200..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  1,1,299299,,103103..5252  15,815,88484,,723723..5252  

เงินเดือนข้าราชการเงินเดือนข้าราชการ  10,386,720.0010,386,720.00      10,386,720.0010,386,720.00                --    10,386,720.0010,386,720.00  

เงินวิทยฐานะเงินวิทยฐานะ  764,400.00764,400.00      764,400.00764,400.00                --    764764,400.00,400.00  

เงินประจ าต าแหน่งเงินประจ าต าแหน่ง  470,400.00470,400.00      470,400.00470,400.00                --    470,400.00470,400.00  

ค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการข้าราชการ  

--      --                --    --  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ าค่าจ้างลูกจ้างประจ า  2,423,880.002,423,880.00      2,423,880.002,423,880.00                --    2,423,880.002,423,880.00  

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  --      --                --  1,01,08989,,703703..5252  1,01,08989,,703703..5252  

เเงินอื่น ๆงินอื่น ๆ  (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)  --      --                --  209,400.00209,400.00  209,400.00209,400.00  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  540,540,22220.000.00      540,540,22220.000.00                --    540,540,22220.000.00  

--  งบด าเนินการงบด าเนินการ  66,,998800,,000000..0000  --  --  66,,998800,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  11,,669900,,996611..3300  66,,448800,,114455..3300  

--  ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  11,,669944,,440000..0000  --  --  11,,669944,,440000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  300,000.00300,000.00  11,,999944,,440000..0000  

ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ า)ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ า)  134,400.00134,400.00      134,400.00134,400.00                    134,400.00134,400.00  

เงินค่าตอบแทนนอกเวลาเงินค่าตอบแทนนอกเวลา  360,000.00360,000.00      360,000.00360,000.00                  300,000.00300,000.00  660,000.00660,000.00  

เงินค่าสอนพิเศษเงินค่าสอนพิเศษ  1,1,220000,,000000..0000      11,,220000,,000000..0000                    11,,220000,,000000..0000  

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการค่าเบี้ยประชุมกรรมการ        --                    --  

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น 

      --                    --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต้ภาคใต้  

      --                    --  

--  ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  443300,,779999..5522  --  --  443300,,779999..5522  --  --  --  --  --  --  --  --  9966,,448844..4488  552277,,228844..0000  

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ า)ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ า)        --                    --  

ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ า)ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ า)        --                    --  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการราชการ  

150,000.00150,000.00      150,000.00150,000.00                  20,000.0020,000.00  170,000.00170,000.00  

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการค่าซ่อมรถยนต์ราชการ  100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ค่าซ่อมครุภัณฑ์  100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  

ค่าค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างซ่อมสิ่งก่อสร้าง        --                    --  

ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการ  53,799.5253,799.52      53,799.5253,799.52                  2211,,220000..4488  7755,,000000..0000  

ค่าเงินสมทบประกันสังคมค่าเงินสมทบประกันสังคม  2727,,000000..0000      2727,,000000..0000                  5555228844..0000  8822,,228844..0000  

--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  11,,443311,,447766..4488  --  --  11,,431431,,476.48476.48  --  --  --  --  --  --  --  --  --  1,390,000.001,390,000.00  

วัสดุส านัวัสดุส านักงานกงาน  200,000.00200,000.00      200,000.00200,000.00                    200,000.00200,000.00  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  90,000.0090,000.00      90,000.0090,000.00                    90,000.0090,000.00  

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

วัสดุการศึกษาวัสดุการศึกษา  1,1,002211,,447766..4488      1,1,002211,,447766..4488                    11,,002211,,447766..4488  

วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุงานบ้านงานครัว  990,000.000,000.00      990,000.000,000.00                    990,000.000,000.00  

วัสดุหนังสือ วารสารและต าราวัสดุหนังสือ วารสารและต ารา        --                    --  

วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์        --                    --  

วัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง        --                    --  

วัสดุยานพาหนะและขนส่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        --                    --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

--  ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)  2,192,592.002,192,592.00  --  --  2,192,592.002,192,592.00  --  --  --  --  --  --  --  --  --  2,192,592.002,192,592.00  

ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์  20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  

ค่าน้ าประปาค่าน้ าประปา  131366,000.00,000.00      131366,000.00,000.00                    113636,000.00,000.00  

ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า  2,000,000.002,000,000.00      2,000,000.002,000,000.00                    2,000,000.002,000,000.00  

ค่าไปรษณีย์ค่าไปรษณีย์  4,4,000000.00.00      4,4,000000.00.00                    4,4,000000.00.00  

ค่าอินเตอร์เค่าอินเตอร์เน็ตน็ต  30,816.0030,816.00      30,816.0030,816.00                    30,816.0030,816.00  

--  งบลงทุนงบลงทุน  33,,000000,,000000..0000  --  --  33,,000000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  --  33,,000000,,000000..0000  

3.1 ครุภัณฑ์3.1 ครุภัณฑ์  33,,000000,,000000..0000      33,,000000,,000000..0000                    33,,000000,,000000..0000  

        --                    --  

3.2 สิ่งก่อสร้าง3.2 สิ่งก่อสร้าง        --                    --  

        --                    --  

--  งบเงินงบเงินอุดหนุนอุดหนุน  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

--  อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ  
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

      --                      

--  อุดหนุนโครงการวิจยัและอุดหนุนโครงการวิจยัและ  
พัฒนาพัฒนา  

      --                      

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

--  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี        --                      

--  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษากษา
ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  

      --                      

--  อุดหนนุการสอนเกษตรระยะสั้นอุดหนนุการสอนเกษตรระยะสั้น        --                      
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อุดหนุนกิจกรรมองค์การ 
อกท.อกท.  

      --                    --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรมวิชาชีพอุตสาหกรรม  

      --                    --  

--  อุดหนุนการหารายได้ระหว่างอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนเรียน  

      --                    --  

--  อุดหนุนนักเรียนจังหวัดอุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้ภาคใต้  

      --                    --  

--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณิชยกรรมวิชาชีพพาณิชยกรรม  

      --                    --  

--  ทุนการศึกษาในระดับทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีปริญญาตรี  

      --                    --  

--  โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยีโครงการวิทยาลยัเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ฐานวิทยาศาสตร์  

      --                    --  

--  งบรายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน  --  --  --  --  117,600.00117,600.00  50500,000.000,000.00  50,000.0050,000.00  21,000.0021,000.00  300,000.00300,000.00  2200,,0000.0000.00  118,8,0000.0000.00  1,1,026026,600.00,600.00  --  1,1,002266,600.00,600.00  

โครงการจัดหาบุคลากรโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  

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

โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (เพื่อชุมชน (FFiixx  iitt  cceenntteerr))  

          500500,000.00,000.00            780,000.00780,000.00    780,000.00780,000.00  

โครโครงการส่งเสริมการประกอบงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

            50,000.0050,000.00          50,000.0050,000.00    50,000.0050,000.00  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
โครงการลดปัญหาการลาออกโครงการลดปัญหาการลาออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษากลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  

              21,000.0021,000.00        21,000.0021,000.00    21,000.0021,000.00  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

                300,000.00300,000.00      300,000.0300,000.000    300,000.00300,000.00  

โครงการขยายและยกระดับโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวภิาคีอาชีวศึกษาทวภิาคี  

                  20,000.0020,000.00    --    2020,,000000..0000  

โครงการรณรงค์ ป้องกันและโครงการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติด  

                    18,00018,000.00.00  --    1188,,000000..0000  

--  โครงการโครงการ  1,1,232232,,50508.008.00  --  --  1,1,232232,,508508.00.00  --  --  --  --  --  --  --  --  8844,,550000..0000  1,1,317317,,00008.008.00  

ฝ่ายบริหารทรัฝ่ายบริหารทรัพยากรพยากร  460460,,000000.00.00  --  --  446600,,000000.00.00  --  --  --  --  --  --  --  --  3131,,500.00500.00  449911,,550000.00.00  

--  โครงการพัฒนา ปรับปรุงโครงการพัฒนา ปรับปรุง  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาสถานศึกษา  

100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  

--  โครงการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูตาม  
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

150,000.00150,000.00      150,000.00150,000.00                    150,000.0150,000.000  

--  โครงการประชุมโครงการประชุม  
คณะกรรมการคณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาลัย  

20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  

--  โครงการพัฒนาการโครงการพัฒนาการ  
ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัดประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  

40,000.0040,000.00      40,000.0040,000.00                    40,000.0040,000.00  

ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  352,000.00352,000.00  --  --  352,000.00352,000.00  --  --  --  --  --  --  --  --  --  352,000.00352,000.00  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

--  โครงการจัดท าโครงการจัดท าแผนแผน  
ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น  

      --                    --  

--  โครงการนิเทศการสอนโครงการนิเทศการสอน  
ภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษา  

      --                    --  

--  โครงการพัฒนาสื่อและโครงการพัฒนาสื่อและ  
ระบบการสอน ระบบการสอน EE--LLeeaarriinngg  ศูนย์ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชพี แผนกวิชาฝึกอบรมวิชาชพี แผนกวิชา
ไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าก าลัง  

      --                    --  

--  โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ  
มาตรฐานฝีมอืแรงงานมาตรฐานฝีมอืแรงงานช่างช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  

100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  

--  โครงการยกระดับโครงการยกระดับ  
ภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากรภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร
วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา  

20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  

--  โครงการอบรมการจัดท าโครงการอบรมการจัดท า  
แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้  

30,000.0030,000.00      30,000.0030,000.00                    30,000.0030,000.00  

--  โครงการอบรมการจดัท าสื่โครงการอบรมการจดัท าสื่ออ  20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  

--  โครงการส่งเสริมการโครงการส่งเสริมการ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  

--  โครงการปรับปรุงบูทเดินโครงการปรับปรุงบูทเดิน  
สายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติสายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติ
รายวิชาช่างติดต้ังไฟฟ้าในรายวิชาช่างติดต้ังไฟฟ้าใน

102,000.00102,000.00      102,000.00102,000.00                    102,000.00102,000.00  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

อาคารอาคาร  
--  โครงการโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้พัฒนาอัตลักษณ์ผู้  

ที่ที่เข้ารัเข้ารับการฝึกอบรมแผนกวิชาบการฝึกอบรมแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ  

60,000.0060,000.00      60,000.0060,000.00                    60,000.0060,000.00  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษานักศึกษา  

170170,,50508.008.00  --  --  170170,,50508.008.00  --  --  --  --  --  --  --  --  3,000.003,000.00  173173,,5085088.008.00  

--  โครงการขยายบทบาทโครงการขยายบทบาท  
ศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ((FFiixx  iitt  
cceenntteerr))  

96,498.0096,498.00      96,498.0096,498.00                    96,498.0096,498.00  

--  โครงการปลูกจิตส านึกและโครงการปลูกจิตส านึกและ  
ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และขนมพระมหากษัตริย์ และขนม
ประเพณีประเพณี  

30,000.0030,000.00      30,000.0030,000.00                  3,000.003,000.00  33,000.0033,000.00  

--  โครงการรณรงค์ป้องกันโครงการรณรงค์ป้องกัน  
สารสารเสพติดในสถานศึกษาเสพติดในสถานศึกษา  

      --                    --  

--  โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้าโครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับรับ  
การการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  

      --                    --  

--  โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับ  
การการฝึกอบรมฝึกอบรม  

      --                    --  

--  โครงการจิตอาสาบรกิารโครงการจิตอาสาบรกิาร  
วิชาชีพวิชาชีพ  

4444,0,0110.000.00      4444,0,0110.000.00                    4444,0,0110.000.00  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  250,000.00250,000.00  --  --  250,000.00250,000.00  --    --  --  --  --  --  --  50,000.0050,000.00  300,000.300,000.0000  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

--  โครงการความร่วมมือกับโครงการความร่วมมือกับ  
สถานสถานประกอบการจัดฝึกอบรมประกอบการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

      --                    --  

--  โครงการเครือข่ายความโครงการเครือข่ายความ  
ร่วมมือในร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียน  

      --                    --  

--  โครงการโครงการประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพแผนกวิชาประกันคุณภาพแผนกวิชา  

      --                    --  

--  โครงการปรับปรุงบอร์ดโครงการปรับปรุงบอร์ด  
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การมาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ปประกันคุณภาพการศึกษาตามระกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.
2561 ส าหรับสถานศึกษาทีจ่ัด2561 ส าหรับสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรม
วิชาชีพวิชาชีพ  

  10,000.0010,000.00    10,000.0010,000.00                    10,000.0010,000.00  

--  โครงการอบรมเชิงโครงการอบรมเชิง  
ปฏิบัติการปฏิบัติการประกันคุณภาพประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25632563  

  30,000.0030,000.00    30,000.0030,000.00                    30,000.0030,000.00  

--  โครงการปรับปรุงระบบโครงการปรับปรุงระบบ  
เว็บไซต์อินเตอร์เนต็ของวิทยาลัยฯเว็บไซต์อินเตอร์เนต็ของวิทยาลัยฯ  

  100,000.00100,000.00    100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  

--  โครงการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ  
ศูนย์บ่มศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพาะผู้ประกอบการ

      --                    --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
--  โครงการส่งเสริมการโครงการส่งเสริมการ  

ประกอบประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษา  

      --                    --  

--  โครงการส่โครงการส่งเสริมผู้เรียนใงเสริมผู้เรียนให้ห้  
มีมีสมรรถนะในการเป็นสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการมีงานท าหรือการผู้ประกอบการมีงานท าหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระ  

  30,000.0030,000.00    30,000.0030,000.00                    30,000.0030,000.00  

--  โครงการจัดท าแผนปฏบิัติโครงการจัดท าแผนปฏบิัติ  
ราชการราชการประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
25632563  

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

--  โครงการจัดแผนพัฒนา โครงการจัดแผนพัฒนา   
25642564--25662566  

  30,000.0030,000.00    30,000.030,000.000                    30,000.0030,000.00  

--  โครงการวิจัยเชิงส ารวจ โครงการวิจัยเชิงส ารวจ   
เร่ือง ความต้องการฝึกอบรมเร่ือง ความต้องการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  

3,000.003,000.00      3,000.003,000.00                    3,000.003,000.00  

--  โครงการส่งเสริมการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัย  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และจัดท านวัตกรรม และจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

41,000.041,000.000      41,000.0041,000.00                    41,000.0041,000.00  

--  โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อโครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อ  6,000.006,000.00      6,000.006,000.00                    6,000.006,000.00  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  

ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  

เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  

สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  

วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์

ความรู้ความรู้  

รวมรวม  

1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  

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

3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  

44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  

5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  

6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  

7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมการวจิัยการสอนและส่งเสริมการวจิัย
การศึกษาการศึกษา  

--  ส ารองเพื่อสนับสนุนงานส ารองเพื่อสนับสนุนงาน  
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่  

                        11,,220099,,997766..8822  11,,220099,,997766..8822  
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โครงการโครงการด าเนินงานด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  

  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่  1โครงการที่  1  
โครงการโครงการ  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ  สถานศึกษา สถานศึกษา   

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ::    นายบุญช่วย   บัวคลี่   หัวหน้างานอนายบุญช่วย   บัวคลี่   หัวหน้างานอาคารสถานที่  าคารสถานที่    

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน1 จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน      
    กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   

การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดัตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ   สถานศึกษา และการสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีสถานที่จัดการเรียนการด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีสถานที่จัดการเรียนการ สอนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวัดแก้วแจ่สอนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า มฟ้า 

สาขาเอ่ียมสาขาเอ่ียมลออลออ  สาขาชุมชนบ่อนไก่ อาคารเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาคารคอนกรีตสาขาชุมชนบ่อนไก่ อาคารเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศาลาวัด เมรุ บ้านเรือน ชุมชนแออัด ไม่มีเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศาลาวัด เมรุ บ้านเรือน ชุมชนแออัด ไม่มี
บริเวณที่พ้ืนดิน การจัดการเรียนการสอนจะอยู่บนอาคารเรียบริเวณที่พ้ืนดิน การจัดการเรียนการสอนจะอยู่บนอาคารเรียนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับอาคารเรียนเป็นอาคารที่นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับอาคารเรียนเป็นอาคารที่
ถูกสร้างขึ้นมานานเกินกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภคเก่า อุดตัน ถูกสร้างขึ้นมานานเกินกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภคเก่า อุดตัน 
ดังนั้น เพ่ือให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โดยรอบ มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการดังนั้น เพ่ือให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โดยรอบ มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการ
สอนใสอนในแต่ละรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความปลอดภัยสูงสุด งานอาคารสถานที่ นแต่ละรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความปลอดภัยสูงสุด งานอาคารสถานที่ 
จึงจัดท าโครงการ บ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยทั้ง 3 จึงจัดท าโครงการ บ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาขึ้น เพ่ือให้สาขาขึ้น เพ่ือให้
วิทยาลัยดูสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน สร้างภาพลักษณ์ดึวิทยาลัยดูสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน สร้างภาพลักษณ์ดึงดูดผู้สนใจให้มาสมัครเรียนมากขึ้น งดูดผู้สนใจให้มาสมัครเรียนมากขึ้น   

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์    
เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก 

ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาเชิงปริมาณณ  

66..11..11  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภค  และภูมิทัศน์และภูมิทัศน์ได้รับการซ่อมแซมได้รับการซ่อมแซม  
ไม้น้อยกว่า  10  รายการไม้น้อยกว่า  10  รายการ  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมี  
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ความสวยงามสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ความสวยงามสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโคขออนุมัติโครงการรงการ                          งานอาคารงานอาคาร  

แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        งานอาคารงานอาคาร  

ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  

                        อาคารเรยีนอาคารเรยีน  

ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  

                        งานอาคารงานอาคาร  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานอาคารงานอาคาร  

  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการมา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณ  งบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท100,000  บาท        ได้แก่ได้แก่  

88..11  ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร  
88..22  ค่าจ้างซ่อมแซมค่าจ้างซ่อมแซม  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 9.1 อาคารเรียนห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีความอาคารเรียนห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีความ

สวยงามสสวยงามสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
1100..11  จัดท าแบบสอบถามและรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถามและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  2โครงการที่  2  
โครงการ โครงการ   พัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลล  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ::  นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม   นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม   งานบุคลากร งานบุคลากร   

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

          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
          ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      นโยบายที่ นโยบายที่ 22  ::  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   
        ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรสร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   22  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
            ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยายุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
        ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  พัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 11  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนสอน  
      ตัวชี้วัด ข้อ ตัวชี้วัด ข้อ 22  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ (มาตรฐานที่ วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ (มาตรฐานที่ 88  ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 88..66))  

44..  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
        การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจหลัการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งครูสายงานกในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งครูสายงาน
การสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตามการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายของการศึกษา เพ่ือส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ เป้าหมายของการศึกษา เพ่ือส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะ ทักษะ และประสบการณ์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาและประสบการณ์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนา บุคลากรจึงมีบุคลากรจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล เพ่ือสนองความต้องการที่จะรับการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่ตนเองรายบุคคล เพ่ือสนองความต้องการที่จะรับการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล างกันตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือความส าเร็จของงานและองค์กรจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองมากขึ้น เพ่ือความส าเร็จของงานและองค์กรจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคลรายบุคคล  

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55..11  เพ่ือเพ่ือให้ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ให้ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรขององค์กร  
  55..22  เพ่ือพัฒนาระดับสมรรถนะของครูสายงานการสอนเพ่ือพัฒนาระดับสมรรถนะของครูสายงานการสอน  
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66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    

66..11..11  ครูสายงานการสอน จ านวน 21 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุครูสายงานการสอน จ านวน 21 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลคคล  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  วิทยาลัยฯ ได้น าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีวิทยาลัยฯ ได้น าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
  
77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานบุคลากงานบุคลากรร  

แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        งานบุคลากงานบุคลากรร  

ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  

                          

ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  

                        งานบุคลากงานบุคลากรร  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานบุคลากงานบุคลากรร  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
          จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    150150 ,,000000    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  

    8.1 ค่าเดินทางไปราชการ8.1 ค่าเดินทางไปราชการ  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          9.1 9.1 ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล        แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล            ..    

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
          10.1 10.1 แบบสอบถามหลังการอบรมแบบสอบถามหลังการอบรม      
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โครงการที่  3โครงการที่  3  

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวยอแสง  โกวิททวี   นางสาวยอแสง  โกวิททวี   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

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

  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียง  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

44..  สภาพปัจจุบันสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล/หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภมาตรฐานการศึกษา  จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภ าพภายใน  ตามหลักเกณฑ์และแนวาพภายใน  ตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานต้นสังกัด  
  ในการด าเนินในการด าเนิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่  3 ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่  3   
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาหรือวิทยสถานศึกษาหรือวิทยาลัยก าหนดให้สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคาลัยก าหนดให้สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนละ 1 ครั้ง  ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการประกันคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัย จึงจัดท าโครงการจัดการประกันคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัย จึงจัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจ าประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ขึ้น2563 ขึ้น  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    

5.15.1    เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

    5.2  เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน5.2  เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน   

        5.3  เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 5.3  เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน   

ตามอ านาจหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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66..  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ  

66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

66..22..11  วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงานวิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน  
66..22..22  คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติคณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน งาน   

ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  
ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานบุคลากงานบุคลากรร  

แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        งานบุคลากงานบุคลากรร  

ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  

                        งานบุคลากงานบุคลากรร  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานบุคลากงานบุคลากรร  

8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบ  ด าเนินงานงบ  ด าเนินงาน  
        เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    20,000  บาท20,000  บาท    ได้แก่ได้แก่  

88..11  ค่าวัสดุส านักงานค่าวัสดุส านักงาน  
88..22  ค่าอาหารว่างค่าอาหารว่าง  
88..33  ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวัน  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
99..22  วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงานปรับปรุงการด าเนินงาน  
99..33  คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่   

ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  4โครงการที่  4  
โครงการโครงการพัฒนาการประชาสัพัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ((BBaacckkddrroopp))  

11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบรับผิดชอบ      นางสาวยอแสง  โกวิททวีนางสาวยอแสง  โกวิททวี    งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
    โครงการตามตามภาระงานประจ าโครงการตามตามภาระงานประจ า  
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

  
33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    

  ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรีข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนยนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  
  
44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  ภาพลักษณ์ (ภาพลักษณ์ (BBrraanndd  IImmaaggee))  คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจคือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจ
ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งก าเนิดองค์กร ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งก าเนิดองค์กร 
นโยบาย กิจกรรมและบุคลินโยบาย กิจกรรมและบุคลิ กภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรม
กรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในกรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างใน
การรับรู้ถึงองค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและการรับรู้ถึงองค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการการศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
วิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่างดีวิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่างดี  

  ““วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา””เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
หน้าที่หน้าที่ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1515--150150  ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะ
น าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือน าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือ
น าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ิมเติมควน าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ิมเติมคว ามรู้พิเศษและสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพามรู้พิเศษและสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิตประจ าวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : ชีวิตในชีวิตประจ าวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : 22553333))  โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความโดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ     ซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯวิทยาลัยฯ   ยังขาดยังขาดการปการประชาสัมพันธ์ ระชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ือให้ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ   ท าให้ไม่ทราบข้อมูลท าให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจ  

จากเหตุผลดังกล่าวจากเหตุผลดังกล่าว   จึงมีความสนใจที่จะจึงมีความสนใจที่จะจัดท าจัดท าโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาการการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่าวิทยาลัยสารพัดช่า ง      ง      
สี่พระยาสี่พระยา  เพ่ือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางาน
ที่ตนเองสนใจ และน าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบที่ตนเองสนใจ และน าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระส่วนตัวหรือน าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภอาชีพอิสระส่วนตัวหรือน าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นาพยิ่งขึ้น  
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55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11    เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
55..22  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
55..33  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์     

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
        6.1  6.1  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

6.1.1  6.1.1  มีสื่อเพ่ือการมีสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ฯ   
6.1.2  ประชาชนและบุคคลทั่วไป6.1.2  ประชาชนและบุคคลทั่วไป  จ านวนอย่างน้อย จ านวนอย่างน้อย 500500  คนคน//ภาคเรียน ได้ภาคเรียน ได้รับทราบรับทราบทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ ข้อมูลวิทยาลัยฯ   

จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น  
6.1.3  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร้อยละ 20 ในภาคเรียนที่ 1 ปี6.1.3  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร้อยละ 20 ในภาคเรียนที่ 1 ปี   

การศึกษา 256การศึกษา 2561 1   
66..22    เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

6.2.1  6.2.1  เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และและสร้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยฯางภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยฯ  
6.2.2  6.2.2  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ที่ได้ได้รับทราบข้อมูลรับทราบข้อมูล  

ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์  
  

77..  กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สกิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ถานที่  
ขั้นตอนการขั้นตอนการ

ด าเนินด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  

                        งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  

                        งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  

88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บาท  ได้แก่าท  ได้แก่  

  8.1  8.1  ค่า ค่า BBaacckkddrroopp  ฉากถ่ายรูปโครงไม้ฉากถ่ายรูปโครงไม้  จ านวน 1 ฉาก ๆ ละ จ านวน 1 ฉาก ๆ ละ 4400,,000000  บาทบาท    
    88..22    ค่าป้ายพีวีซีประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ค่าป้ายพีวีซีประชาสัมพันธ์งานต่างๆ       
  
  
  

https://www.octopus.co.th/products/backdrop-wood-frame-stage
https://www.octopus.co.th/products/backdrop-wood-frame-stage
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  9.1  วิทยาลัยฯ มีสื่อเพ่ือการประชาสัวิทยาลัยฯ มีสื่อเพ่ือการประชาสั มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นการสร้างภาพลักษณ์มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นการสร้างภาพลักษณ์   

ที่ดีและสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้ที่ดีและสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้  
  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
1100..11    เเก็ก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ       

  จ านวน 30 คนจ านวน 30 คน  
1100..22    สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามโครงการ    
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โครงการที่โครงการที่    55  
โคโครงการรงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้เพื่อการศึกษาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้เพื่อการศึกษา  

11..  ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายนายรังสรรค์  แจ่มกระจ่ารังสรรค์  แจ่มกระจ่างง    แแผผนนกกวิวิชาหัตถกรรมชาหัตถกรรม  

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

          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ 1.6 ขยาข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนยให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทน ขยัน และต้องมีความรับผิดชอบสูง งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทน ขยัน และต้องมีความรับผิดชอบสูง 
ช่างไม้สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น  ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ช่างไม้สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น  ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน และงานตกแต่ง ทั้งนี้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างที่เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน และงานตกแต่ง ทั้งนี้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างที่
ทันสมัย ศึกษากระบวนการใช้เครื่องมือช่าง จึงจะสามารถท างานไม้ได้อย่างสวยงาม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ งานทันสมัย ศึกษากระบวนการใช้เครื่องมือช่าง จึงจะสามารถท างานไม้ได้อย่างสวยงาม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ งาน
ช่างไม้เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง การช่างไม้เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือช่าง จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นที่รู้จักแพร่หลายการซ่อมบ ารุง เครื่องมือช่าง จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และได้รับการยอมรับจากชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับจากชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

55..  วัตถุประสวัตถุประสงค์งค์  
  55..11  เพ่ือจัดเพ่ือจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมสร้างที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพไว้อ านวยความสะดวกในหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมสร้างที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพไว้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนการเรียนการสอน  
  55..22  เพ่ือเพ่ือความรวดเร็วและต่อเนื่องในการปฏิบัติการความรวดเร็วและต่อเนื่องในการปฏิบัติการ  
  55..33  เพ่ือเพ่ือให้สามารถตัดแต่งชิ้นงานได้อย่างเรียบร้อยสวยงามให้สามารถตัดแต่งชิ้นงานได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม  
  55..44  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสอน  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  จ านวน  220000    คน ต่อปีการศึกษาคน ต่อปีการศึกษา  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีจ านวนผู้เข้ามาเรียนเพิ่มข้ึนผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีจ านวนผู้เข้ามาเรียนเพิ่มข้ึน   
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77..  กิจกรรมและหรือขั้กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            

ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินงด าเนินงานตามานตาม
โครงการโครงการ  

                        งานพัสดุงานพัสดุ  

ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  

                          

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน  รายได้ของสถานศึกษารายได้ของสถานศึกษา  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3311,,550000    บาท ได้แก่บาท ได้แก่  
  88..11  เครื่องตัดองศาเครื่องตัดองศาแบบสไลด์  ขนาด แบบสไลด์  ขนาด 1100  นิ้ว นิ้ว   ราคา  ราคา    88,,550000      บาทบาท  
  88..22  เครื่องรีดไม้ ขนาด เครื่องรีดไม้ ขนาด 1122  นิ้วนิ้ว  ราคา  ราคา    1155,,000000      บาทบาท  
  88..33  โต๊ะวงเดือน  ขนาด  โต๊ะวงเดือน  ขนาด  1100    นิ้วนิ้ว  ราคา  ราคา    88,,000000      บาทบาท  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  99..22  ผู้เข้ารับการฝึผู้เข้ารับการฝึกอบรมผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือช่างกอบรมผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือช่าง   
  99..33  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความช านาญด้านการใช้เครื่องมือและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความช านาญด้านการใช้เครื่องมือและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้   
  99..44  มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ามาเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึนมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ามาเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึน   

1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงกาการติดตาม และการประเมินผล โครงการร  
    1100..11  แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  1100..22  รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน  
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โครงการที่โครงการที่    66  
โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ แผนกวิจิตรศิลป์โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ แผนกวิจิตรศิลป์  

11..  ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายชาลี  วงศ์สอนธรรมนายชาลี  วงศ์สอนธรรม          แผนกวิจิตรศิลป์ แผนกวิจิตรศิลป์   

22..ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณาม พ.ร.บ. งบประมาณ  

          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอต่อความต้องการของประเทศ  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบตาม หลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตรแล้วนั้น 
จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หลากหลายชิ้นงาน ตามความคิด ความสามารถ ของผู้เรียน จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หลากหลายชิ้นงาน ตามความคิด ความสามารถ ของผู้เรียน 
หากแต่ยังไม่มีช่องทางเผยแพร่ผลงานให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ อ่ืน แผนกวิจิตรศิลป์จึงต้องการจัดหากแต่ยังไม่มีช่องทางเผยแพร่ผลงานให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ อ่ืน แผนกวิจิตรศิลป์จึงต้องการจัด
สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานขอสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดจ าหน่ายให้กับผู้ที่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดจ าหน่ายให้กับผู้ที่
สนใจ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนจบไปสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนจบไป
แล้วแต่ไม่มีที่แสดงผลงานและจัดจ าหน่าย ให้ส่งผลงานมาแสดงและเปิดจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจ เป็นการช่วยแล้วแต่ไม่มีที่แสดงผลงานและจัดจ าหน่าย ให้ส่งผลงานมาแสดงและเปิดจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจ เป็นการช่วย
ประชาสัมพัประชาสัมพันธ์แผนกวิจิตรศิลป์ และช่วยให้ผู้ที่ว่างงานได้ชมผลงานแล้วสนใจเรียนมากขึ้นนธ์แผนกวิจิตรศิลป์ และช่วยให้ผู้ที่ว่างงานได้ชมผลงานแล้วสนใจเรียนมากขึ้น  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการแผนกวิจิตรศิลป์เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการแผนกวิจิตรศิลป์   
  55..22  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ระหว่างเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ระหว่างเรียน  
  55..33  เพ่ือสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เเพ่ือสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชา  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และศิษย์เก่า น าผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และศิษย์เก่า น าผลงานเข้าร่วมจัดแสดง 
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 5500  ชิ้นชิ้น  
    66..11..22  มีผู้สนใจเข้าชมผลงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า มีผู้สนใจเข้าชมผลงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 110000  คนต่อปีการศึกษาคนต่อปีการศึกษา  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ผลงานของผู้เข้าร่วมจัดแสดง จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ผลงานของผู้เข้าร่วมจัดแสดง จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์   
    66..22..22  เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   
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  77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  

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

จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  

                        ห้อง ห้อง 220044  สาขาเอ่ียมสาขาเอ่ียม
ลละะออออ  ชั้น ชั้น 22  

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน                          แผนกวิจิตรศิลป์แผนกวิจิตรศิลป์  
น าผลงานผู้เรียนจัดแสดงน าผลงานผู้เรียนจัดแสดง                          ห้อง ห้อง 220044  
ปรประชาสัมพันธ์ให้ะชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเข้าชมบุคคลภายนอกเข้าชม
ผลงานที่จัดแสดงผลงานที่จัดแสดง  

                        ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ ของวิทยาลัยเว็บไซต์ ของวิทยาลัย  

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 115500,,000000  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  88..11  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  
  88..22  ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ค่าจ้างตกแต่งสถานที่  
99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  แผนกวิจิตรศิลป์ มีห้องจัดแสดงผลงานของผู้เรียนแผนกวิจิตรศิลป์ มีห้องจัดแสดงผลงานของผู้เรียน   
  99..22  เป็นสถานที่ต้อนรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเป็นสถานที่ต้อนรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัย  
  99..33  มีผู้สนใจเรียนมากขึ้นมีผู้สนใจเรียนมากขึ้น  
  99..44  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดคผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความภาคภูมิใจ ที่ผลงานได้จัดแสดง และสามารถจ าหน่ายได้วามภาคภูมิใจ ที่ผลงานได้จัดแสดง และสามารถจ าหน่ายได้  
  99..55  เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ท าให้เกิดความรักและความเกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ท าให้เกิดความรักและความผูกพันผูกพัน  ช่วยกันประชาสัมพันธ์วิทยาลัยช่วยกันประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  
1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
    1100..11  ติดตามการด าเนินงานจัดสภาพแวดล้อมติดตามการด าเนินงานจัดสภาพแวดล้อม  
  1100..22  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาเยี่แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาเยี่ยมชมยมชม  
  1100..33  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
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โครงการด าเนินงานโครงการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  

  
ฝ่ายฝ่ายวิชาการวิชาการ
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โครงการที่  โครงการที่  77  
โครงการโครงการจัดท าแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นายชาลี  วงษ์สอนธรรม   นายชาลี  วงษ์สอนธรรม   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

                ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนา ครู แยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนา ครู แ ละบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของละบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

                กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนกลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี ส่วนส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการอบรมระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการฝึกเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการอบรมระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการฝึก
อบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตามสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์    
5.15.1  เพ่ือการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประจ าปีประจ าปี
การศึกษา 2การศึกษา 2565622  จ านวน 1 แผนจ านวน 1 แผน  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนพัฒนาการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นขจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562องสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
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77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ปี พ.ศ. ศ. 
25622562  

ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  

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

เสนอโครงการเสนอโครงการ                            
ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            
ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            
สรุสรุปและรายงานผลปและรายงานผล                            
  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงิน  งบประมาณจากเงิน  งบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นเป็นนเป็น

รูปธรรมช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของแผนกวิชา และพัฒนาตนเองรูปธรรมช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของแผนกวิชา และพัฒนาตนเอง   เพ่ือประโยชน์ต่อการ เพ่ือประโยชน์ต่อการ 
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
  1.0.1 1.0.1 รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โคโครงการที่  8รงการที่  8  
โครงการโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษานิเทศการสอนภายในของสถานศึกษา  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ::      นายชาลี  วงศ์สอนธรรมนายชาลี  วงศ์สอนธรรม    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การนิเทศการสอน (การนิเทศการสอน ( IInnssttrruuccttiioonnaall  SSuuppeerrvviissiioonn))  เป็นค าผสมระหว่างการนิเทศและการสอน โดยการเป็นค าผสมระหว่างการนิเทศและการสอน โดยการ

นิเทศการสอนเป็นส่วนย่อยของการนิเทศ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการของผู้นิเทศที่มุ่งปรับปนิเทศการสอนเป็นส่วนย่อยของการนิเทศ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการของผู้นิเทศที่มุ่งปรับป รุงและรุงและ
พัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการสอนเป็นพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการสอนเป็น
พฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผู้นิเทศสามารถนิเทศครู พฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผู้นิเทศสามารถนิเทศครู 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนไเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนได้ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ด้ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ดีขึ้นเพราะครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนและประกอบอาชีพการสอนต้องมีความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาและด้านวิธีดีขึ้นเพราะครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนและประกอบอาชีพการสอนต้องมีความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาและด้านวิธี
สอน ซึ่งการนิเทศการสอนจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง การนิเทศการสอนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิสอน ซึ่งการนิเทศการสอนจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง การนิเทศการสอนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิ ดความดความ
เจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่างๆที่ถูกต้อง และมีเจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่างๆที่ถูกต้อง และมี
คุณภาพ ปรับวิธีการท างานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพ ปรับวิธีการท างานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มีปัญหา การจัดการวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มีปัญหา การจัดท าสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะท าสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะ
ช่วยให้ครูเกิด ความมั่นใจ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ช่วยให้ครูเกิด ความมั่นใจ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ ความคิดพัฒนาต่อยอดวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของครู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ทักษะ ความคิดพัฒนาต่อยอดวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของครู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ วมคิดวมคิด
ร่วมท า เพื่อพัฒนาครูให้มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรจัดให้ร่วมท า เพื่อพัฒนาครูให้มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรจัดให้
มีโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562มีโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562  

5. 5. วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ  
5.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ5.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความส าคัญของกตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาารนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  

55..22  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือครูในสถานศึกษา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือครูในสถานศึกษา   
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6. 6. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย    
  6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

6.1.1 6.1.1 ครู  จ านวน  24ครู  จ านวน  24        คน คน   
  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1 6.2.1 ผลการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อยู่ในระดับดี ผลการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อยู่ในระดับดี   
7. 7. กิจกรรมและหรือขั้กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 
25622562  

ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            
ประชุมวางแผนงานประชุมวางแผนงาน                            
ด าเนินงาด าเนินงานน                            
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            
สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            
  
8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จจากเงิน ากเงิน       งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   --  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  

  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    9.1  ครูมีความรู้ควา9.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศการสอน ถึงความส าคัญของการนิเทศการสอน   
  9.2  ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนเองเพ่ือตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้ 9.2  ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนเองเพ่ือตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้   
  

1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
    10.1 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่โครงการที่    99  

โครงการโครงการพัฒนาสื่อ และระบบการสอน พัฒนาสื่อ และระบบการสอน ee--lleeaarrnniinngg  ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

11..  ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    เลอพงษ์  สุวรรณนันท์      แผนกแผนกช่างไฟฟ้าก าลังช่างไฟฟ้าก าลัง    

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  33..11  ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22556600--22557799  ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วนของสังทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตคม และวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 2211  
    33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ควความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และามสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยนอกระบบ และตามอัธยาศัย  
    33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 33  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา แนวทางในการพัฒนา   
  33..22  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.  22556600  ––  22557799  
    33..22..11  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  44  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในด้านการในด้านการ
อาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการบริการทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการ
สร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตั วชี้วัด คือ จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการวชี้วัด คือ จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษา ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิอาชีวศึกษา ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  33..33  ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 22  ) พ.) พ.ศ. ศ. 
22554455  และ (ฉบับที่ และ (ฉบับที่ 33))  พ.ศ. พ.ศ. 22555533  
    33..33..11  มาตรา มาตรา 1155  ((33))  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ 
แหล่งความรู้อ่ืนๆ แหล่งความรู้อ่ืนๆ   
    33..33..22  มาตรา มาตรา 6644  รัฐต้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางองส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    4444  

  

  

      33..33..33  มาตราที่มาตราที่   6655  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
    33..33..44  มาตราที่ มาตราที่ 6677  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และกรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีทางารพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  
  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 22556600  แนบท้ายแนบท้าย
ประกาศกระทรประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ วงศึกษาธิการ ลงวันที่ 77  กันยายน กันยายน 22556600  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 22556600  
    33..44..11  มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 33  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษา
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ตลาดแรงงาน และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 33..22  ระดับคุณภาพในการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ((IICCTT))  ท าให้สังคมเปลี่ยท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่นแปลงไป คนรุ่นใหม่
เกิดและเติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต วิถีการเรียนรู้เกิดและเติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต วิถีการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น 
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ ส่งเสริม ท าให้หลายสถาบันการศึกษาที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ ส่งเสริม ท าให้หลายสถาบันการศึกษา
ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ((ee--lleeaarrnniinngg))  รองรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้รองรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 
สามสามารถด ารงชีวิต เรียนรู้ ท างาน และประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล การที่น าพาคนไทยสู่ารถด ารงชีวิต เรียนรู้ ท างาน และประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล การที่น าพาคนไทยสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบปรับเปลี่ยนจากความส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องการเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้อง เรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กองเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ((22555599  ::  2200--2211))    ระบบการเรียน ระบบการเรียน ee--lleeaarrnniinngg    จึงถูกน ามาใช้ในการจึงถูกน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความส าคัญเป็นจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากอย่างมาก  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่นหลากหลายระยาได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่นหลากหลาย
สอดคล้องกับแนวทางการเตรียมคนไทย สอดคล้องกับแนวทางการเตรียมคนไทย 44..00  ของประเทศ จึงอนุมัติให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าด าเนินโครงการศูนย์ฝึกของประเทศ จึงอนุมัติให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าด าเนินโครงการศูนย์ฝึก
วิชาชีพ เพ่ือฝึกวิชาชีพให้กับประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบวิชาชีพ เพ่ือฝึกวิชาชีพให้กับประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบ รมให้กับรมให้กับ
ครูอาจารย์ โดยเน้นการพัฒนาทักษะความช านาญเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมครูอาจารย์ โดยเน้นการพัฒนาทักษะความช านาญเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โดยในระยะแรกจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวนไม่น้อยกว่า สิ่งประดิษฐ์ โดยในระยะแรกจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวนไม่น้อยกว่า 3300  หลักสูตร รายวิชาที่จะเปิดหลักสูตร รายวิชาที่จะเปิด
อบรมในระยะแรก เช่น เทคนิคช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การออกแบบวงจรคอบรมในระยะแรก เช่น เทคนิคช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์ การวบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้งาน ประยุกต์ใช้งาน AAuuttooCCaadd  การเขียนแบบทางวิศวรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบชิ้นงาน การเขียนแบบทางวิศวรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบชิ้นงาน 33  มิติ การสร้างและมิติ การสร้างและ
ผลิตชื้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซล การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังผลิตชื้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซล การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝัง
ตัว การออกแบบระบบสมร์ทฟาร์ม เทตัว การออกแบบระบบสมร์ทฟาร์ม เทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง การประยุกต์ใช้งาน คนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง การประยุกต์ใช้งาน PPLLCC  ในงานในงาน



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    4455  

  

  

อุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ การใช้งาน อุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ การใช้งาน PPLLCC  11ควบคุมอินเวอร์เตอร์ การออกแบบและติดตั้งกล้องควบคุมอินเวอร์เตอร์ การออกแบบและติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และเอ้ือให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชีวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และเอ้ือให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชี พได้อย่างไม่มีพได้อย่างไม่มี
เงื่อนไข และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ เงื่อนไข และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  แก้ไขเพ่ิมเติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ม (ฉบับที่ 22))  พ.ศ. พ.ศ. 22554455  และ (ฉบับที่ และ (ฉบับที่ 33))  พ.ศ. พ.ศ. 22555533  ) ) 
เพ่ิมโอกาสเพ่ิมโอกาส..ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น  
  ดังนั้นเพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังด าเนินงานในศูนย์ฝึกวิชาชีพด้วยความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังด าเนินงานในศูนย์ฝึกวิชาชีพด้วยความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
จึงขอด าเนินโครงการจัดหาจึงขอด าเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
และใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย แทนหลักสูตรและใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย แทนหลักสูตร
เดิมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสถานประกอบการน้อยลง รวมทั้งการน ามาครุภัณฑ์ที่เดิมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสถานประกอบการน้อยลง รวมทั้งการน ามาครุภัณฑ์ที่ ได้บางส่วนได้บางส่วน
มาสร้างสื่อระบบ มาสร้างสื่อระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ส าหรับเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีแหล่งเรียนรู้ที่ตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีแหล่งเรียนรู้ที่
จะพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินชีจะพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาวิตได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา      

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11  เพ่ือเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ สร้างและพัฒนาระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   
  55..22  เพ่ือเพ่ือด าด าเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ เนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ..ให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพ  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ระยะที่ ระยะที่ 11  ระยะจัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและระยะจัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและ
ประเมินผล รูปแบบการจัดท าเว็บไซต์ เป็นต้นประเมินผล รูปแบบการจัดท าเว็บไซต์ เป็นต้น  
    66..11..22  ระยะที่ ระยะที่ 22  ระยะระยะจัดท าระบบ จัดท าระบบ ee--lleeaarrnniinngg  1100  รายวิชารายวิชา  

ล าดับที่ล าดับที่  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  จ านวนชั่วโมงจ านวนชั่วโมง  

11..  ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  115500  

22..  การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์   3300  

33..  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  115500  

44..  เทคนิคช่างฟ้าภายในอาคารเทคนิคช่างฟ้าภายในอาคาร  1122  

55..  การประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้งาน AAuuttooCCaadd  3300  

66..  การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว  3300  

77..  การเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  3300  

88..  การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซลการออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซล   3300  

99..  การออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดการออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด  3300  

1100..  เทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้างเทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง  3300  
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  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ครูผู้สอนครูผู้สอนและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนักศึกษาแผนกวิชาประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนักศึกษาแผนกวิชา   ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า
ก าลังก าลัง  
    66..22..22  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
รวมถึงประชาชนที่สนใจมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงประชาชนที่สนใจมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

  77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 
25622562  

ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  

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

ขออนุญาตด าเนินขออนุญาตด าเนิน
โครงการโครงการ  

                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

จัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ จัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ 
เอกสารการเรียนการเอกสารการเรียนการ
สอน เอกสารวัสอน เอกสารวัดผลดผล
ประเมินผล รูปแบบประเมินผล รูปแบบ
การจัดท าเว็บไซต์การจัดท าเว็บไซต์  

                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

จัดท าระบบ จัดท าระบบ ee--
lleeaarrnniinngg  1100  รายวิชารายวิชา  

                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

ทดลองใช้ระบบทดลองใช้ระบบ                          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

ประเมินผลกประเมินผลการาร
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน                          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

รายงานผลโครงการรายงานผลโครงการ  
(รูปเล่ม)(รูปเล่ม)  

                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินงบประมาณจากเงินงบประมาณ  งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     3300,,000000  บาท บาท     ได้แก่ได้แก่  
  88..11  วัสดุส านักงานวัสดุส านักงาน  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนดการเรียนการสอน  
  99..22  มีระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมีระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น  
1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
    1100..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ   
  1100..22  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการคุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  1100..33  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบรายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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โครงการที่ 10โครงการที่ 10  
โครงการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล    หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็น  

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

                        โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

            โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3.3.  ความสอดคล้องความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
    ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ของส านักงาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึก ษา ร่วมกับผู้บริหารส านักงานษา ร่วมกับผู้บริหารส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ าถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ าถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
สารพัดช่างให้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะสารพัดช่างให้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบกาอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและร ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับพัฒนาก าลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่ าง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อมาง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพ่ือระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพ่ือระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
คความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมวามต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม  

ดังนั้น ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ แผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการจึงได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ      

55. วัตถุประสงค์. วัตถุประสงค์  
55.1 .1   เพ่ืเพ่ืออคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
55.2  เพื่อ.2  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

66. เป้าหมาย. เป้าหมาย  

    66..11  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  
          6.1.16.1.1  ผู้เข้ารับการผู้เข้ารับการอบรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เข้าร่วมกิเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า จกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน / รุ่น15 คน / รุ่น  

    66.2 เ.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          6.2.1 6.2.1 ผู้ เข้าผู้ เข้า รับการรับการอบรมอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุณภาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลพเข้าสู่มาตรฐานสากล  
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77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการขั้นตอนการ
ด าเนินการด าเนินการ  

พ.ศ.2562พ.ศ.2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  

แต่งตั้งคณะด าเนินแต่งตั้งคณะด าเนินการการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  

ประชุมคณะท างานประชุมคณะท างาน                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  

ปฏิบัติงานตามโครงการปฏิบัติงานตามโครงการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                        แผแผนกวิชาช่างเครื่องนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  

88. งบประมาณด าเนินการ. งบประมาณด าเนินการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   100,000เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   100,000  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
  88.1 ค่าวัสดุ.1 ค่าวัสดุ  
  88.2 ค่าจ้างด าเนินงาน.2 ค่าจ้างด าเนินงาน  

99. ผลที่คาดว่าจะได้รับ. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99.1 .1 ผู้เรียนผู้เรียนมีมีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  
99.2 .2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

1100. การติดตามและประเมินผล. การติดตามและประเมินผล  
  1100.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ  

1100.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ  
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โครงการที่  11โครงการที่  11  
โครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาโครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      แผนกวิชาภาษาต่างประเทแผนกวิชาภาษาต่างประเทศศ  ฝ่ายฝ่ายวิชาการวิชาการ  

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
          ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  นนโยบายที่ โยบายที่   22  :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
                ยุยุทธศาสตร์ที่ ทธศาสตร์ที่ 66  ::  การการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่   ตัวบ่งชี้ที่   6.46.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  

 

    มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
    ด้านที่ ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
              3.13.1  ครูผู้สอนครูผู้สอน  
        3.1.3 การพั3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่าจะอยู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่าจะอยู่
ที่ใดในโลก  ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  ภาษาอังกฤษถือเป็นที่ใดในโลก  ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  ภาษาอังกฤษถือเป็น
ภาษาสภาษาสากลที่ใช้เพ่ือการสื่อสารและเป็นที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ  ไม่ว่าเป็นสถานการณ์การเดินทาง หรือ ากลที่ใช้เพ่ือการสื่อสารและเป็นที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ  ไม่ว่าเป็นสถานการณ์การเดินทาง หรือ 
ศึกษาดูงานต่างประเทศศึกษาดูงานต่างประเทศ  
                    แผนกภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการแผนกภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการ                     
แก่บุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดโครงการแก่บุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดโครงการยกระดับภยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  าษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์  
  5.1 5.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานได้เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานได้   

6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 บุคลากรทางศึบุคลากรทางศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จ านวน 44 คน กษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จ านวน 44 คน   
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  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
      66..22..11  บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้   

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 25พ.ศ. 256622  พ.ศ. 25พ.ศ. 256633  

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

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ                      
  

  ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  

ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  

ท าหนังสือท าหนังสือเชิญวิทยากรเชิญวิทยากร                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  

ด าเนินการตามแผนด าเนินการตามแผน                          ห้องประชุมห้องประชุม  

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  

  
88.  .  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    220,000 0,000       บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
    88..11  ค่าวัสดุค่าวัสดุ    6,6406,640  บาทบาท  
  88..22  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร       1 คน 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,21,200 บาท00 บาท  77,,220000  บาทบาท  
  88.3 ค่าอาหารว่าง.3 ค่าอาหารว่าง  44 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ44 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ  3,0803,080  บาทบาท  
  88.4 ค่าอาหารกลางวัน.4 ค่าอาหารกลางวัน  44 คน ๆ ละ 70 บาท 1 มื้อ44 คน ๆ ละ 70 บาท 1 มื้อ  3,0803,080  บาทบาท  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99 .1  บุคลากร.1  บุคลากรทางการศึกษาของทางวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ ทางการศึกษาของทางวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ 
ระดับพ้ืนฐานได้ระดับพ้ืนฐานได้  
    9.2 9.2 บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

1100..  การติดตามและประเมินผลโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ   
    1100.1.1    รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  14โครงการที่  14  
โครงการส่งเสริโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

11..  ชื่อชื่อบุคคล/บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ        ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  

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

    โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
    มาตรฐานที่มาตรฐานที่  44    ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
      ตัวบ่งชี้ท่ีตัวบ่งชี้ท่ี  44..11    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพ  

44..  สภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผล  
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดการ
พัฒนาก าลังคนให้เกิดความรู้และทักษะสอพัฒนาก าลังคนให้เกิดความรู้และทักษะสอ ดคล้ดคล้ องกับการขยายตัวต่อเศรษฐกิจ และองกับการขยายตัวต่อเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีโดยให้มีการก าหนด และทดสอบมาตเทคโนโลยีโดยให้มีการก าหนด และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษารฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาชีพ การแข่งขันในสาขาวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ 
ทั้งภาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพเป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพเป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ
ของผู้ เรียน อันน าไปสู้ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ เรียนก่อให้เกิดความตระหนักในของผู้ เรียน อันน าไปสู้ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ เรียนก่อให้เกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมพัฒความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมพัฒ นาคนเก่งสู่โลกอาชีพ นาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานของผู้เรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานของผู้เรียน ––  ผู้เรียนก่อนที่จะส าเร็จผู้เรียนก่อนที่จะส าเร็จ
ออกไปสู้โลกอาชีพซึ่งเห็นสมควรในสถานบันศึกษา ได้จัดแข่งขันทักษะในแผนวิชาเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวออกไปสู้โลกอาชีพซึ่งเห็นสมควรในสถานบันศึกษา ได้จัดแข่งขันทักษะในแผนวิชาเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว   

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11..  เพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน  
55..22..  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลทางการศึกษาของผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลทางการศึกษาของผู้เรียน  
55..33..  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับกรมอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นการจัดเตรียมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับกรมอาชีวศึกษา   
55..44..  เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนเพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน   

66..  เป้าหมายแเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จละตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
      66..11  ครู และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 1 แผนกวิชาครู และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 1 แผนกวิชา  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
      66..22  ผู้เรียนผู้เรียนแผนกวิชาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแผนกวิชาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ    ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพ 
และทฤษฎีในการเรียนที่ดีเกิดความตระหนัก มุ่งม่ัและทฤษฎีในการเรียนที่ดีเกิดความตระหนัก มุ่งม่ันและตั้งใจในการเรียน และพัฒนาตนเองนและตั้งใจในการเรียน และพัฒนาตนเอง  
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77..  วิธีด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน //  ปฏิทินปฏิบัติงานปฏิทินปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          

  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
    จากเงิน  จากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      20,000 บาท20,000 บาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1  ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก8.1  ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก  
  8.2  ค่าลงทะเบียนแข่งทักษะ8.2  ค่าลงทะเบียนแข่งทักษะ  
  8.3  ค่8.3  ค่าเดินทางไปราชการาเดินทางไปราชการ  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    99..22  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น  
    99..33  ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการท างาน และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการท างาน และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้   
    99..44  ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไปป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไป   

1100..  การติดตามการติดตามและการประเมินผลโครงการและการประเมินผลโครงการ  
    10.1 10.1 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่  15โครงการที่  15  

โครงการโครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  

11.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นายเลอนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์พงษ์  สุวรรณนันท์    แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  

          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
33.1 .1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารมการการอาชีวศึกษา    

  33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศการแข่งขันของประเทศ   มีเป้าหมายมีเป้าหมายคือคือ  (1)(1)  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทางและเป็นเลิศเฉพาะทาง  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ได้แก่ได้แก่  ความเชี่ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทางยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง   มีหลักสูตรฐานสมรรถนะมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ผ่านผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ   มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ   เอกชนเอกชน   สถานประกอบการสถานประกอบการ  
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   44  การสร้างโอกาสการสร้างโอกาส   ความเสมอภาคความเสมอภาค   และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษาและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา          
(1)(1)  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ให้ผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนทุกคน   ทุกกลุ่มทุกกลุ่ม   ทุกพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่   และทุกระดับการศึกษาได้และทุกระดับการศึกษาได้ รับรับ
บริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ตัวชี้วัดที่ส าคัญตัวชี้วัดที่ส าคัญ   ได้แก่ได้แก่  หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น   หลากหลายหลากหลาย  ทุกระดับการศึกษาทุกระดับการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบทั้งการศึกษาในระบบ   นอกระบบนอกระบบ   และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   และมีระบบเครือข่ายและมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้ เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้ เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
  3.2 3.2 การขับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 25552555--25692569  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  

33..22..11  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  มุ่งผลิตมุ่งผลิต  และพัฒนาก าลังคและพัฒนาก าลังคนในนใน
สาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทางแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง   สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชี วศึกษาซึ่งได้แก่ วศึกษาซึ่งได้แก่ 
สถานประกอบการ สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ   

    33..22..22  ยกระดับยกระดับ คุณภาคุณภา พการจัดการอาชีวศึกษา พการจัดการอาชีวศึกษา โดยโดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
CCoonnssttrruuccttiioonniissmm,,  PPrroojjeecctt  BBaasseedd  LLeeaarrnniinngg  AAuutthheennttiicc  AAsssseessssmmeenntt,,  การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริงการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง จัดตั้ง   ตามควตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษามต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การจัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
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เรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ   ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   มีขีดมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ ที่   

33..33  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้ายความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560   

3.3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการ3.3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษามีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

4.  สภ4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ ท่าน และการฝึกปฏิบัติจะฝึกรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ ท่าน และการฝึกปฏิบัติจะฝึก
เดินสายภายในบูทเดินสาย ซึ่งสามารถในไเดินสายภายในบูทเดินสาย ซึ่งสามารถในได้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ไม่หมดสภาพการใช้งาน เนื่องจากรูพรุนจากการด้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ไม่หมดสภาพการใช้งาน เนื่องจากรูพรุนจากการ
เดินสาย และจากการยึดกล่องปลั๊ก และกล่องสวิตช์  หลักจากหมดสภาพการใช้งานก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยน      เดินสาย และจากการยึดกล่องปลั๊ก และกล่องสวิตช์  หลักจากหมดสภาพการใช้งานก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยน      
ไม้กระดานอัดเพ่ือให้สามารถใช้ในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม้กระดานอัดเพ่ือให้สามารถใช้ในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรบูทเดินสายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง รายวิชาวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง รายวิชา
เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ 1 เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ 1   

55..  วัตถุปวัตถุประสงค์ ระสงค์   
  55.1 เพ่ือ.1 เพ่ือปรับปรุงบูทฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าที่หมดสภาพการใช้งาน ให้สามารถใช้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีปรับปรุงบูทฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าที่หมดสภาพการใช้งาน ให้สามารถใช้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ        

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 ปรับปรุงบูทเดินสายจ านวน 18 บูท 
6.1.2 จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จ านวน 60 คน/ปี 
6.1.3 จ านวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวน 400 คน 

(20 สัปดาห์ x 20 คน = 400 คน/ปี) 
6.1.4 รายได้เงิน บกศ. เข้าสถานศึกษาโดยประมาณ 128,000 บาท/ปี (หักค่าด าเนินการตามระเบียบ

แล้ว) 
6.1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 เล่ม 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้า 
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 6.2.2 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทาง
อาชีพแก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  

ตารางแสดงแผนการด าเนินโครงการตารางแสดงแผนการด าเนินโครงการ  

ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  
ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ยก.ย..  

PP  

1. ขออนุญาตด าเนินงานตาม1. ขออนุญาตด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  

                        แผนกช่าแผนกช่างไฟฟ้างไฟฟ้า
ก าลังก าลัง  

2 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร2 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        

3 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร3 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        

4. ด าเนินการ4. ด าเนินการก าหนดรูปแบบบูท ก าหนดรูปแบบบูท                           

DD  

55. จัดเตรียมสถานที่. จัดเตรียมสถานที่                            

66. จัดซื้อวัสดุ . จัดซื้อวัสดุ จัดจ้างจัดจ้าง                            

7. 7. ตรวจสอบตรวจสอบ                            

8 . 8 . ด า เด า เ นิ น ก ารจั ด ก าร เรี ย นนิ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
150 ชั่วโมง150 ชั่วโมง  

                        

99..  ด าเนินการอบรมสัมมนาและด าเนินการอบรมสัมมนาและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

                        

CC  

1010 . ติดตาม ตรวจสอบ ตาม. ติดตาม ตรวจสอบ ตาม
ขั้นตอนขั้นตอน  

                        

1111. ประเมินผลการด าเนินงาน. ประเมินผลการด าเนินงาน                          

AA  
1212. สรุปผลการด าเนินงาน. สรุปผลการด าเนินงาน                          

1133. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม). รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                          

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    จากเงินงบประมาณท้ังสิ้นจากเงินงบประมาณท้ังสิ้น    102,000102,000  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  

88..11..  ไม้อัดยางไม้อัดยาง  AAAAAA  กันน้ า มอก.กันน้ า มอก.  จ านวน 20 บูท จ านวน 20 บูท ==  72,000 บาท72,000 บาท  
8.1. ค่าด าเนินการจัดท า จ า8.1. ค่าด าเนินการจัดท า จ านวน 20 บูท นวน 20 บูท ==  3300,,000000  บาทบาท  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 บูทเดินสายส าหรับการฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า จ านวน 20 บูท 
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9.2 ใช้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประมาณการ
ค่าลงทะเบียน และค่าบริหารจัดการ จากจ านวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันศุกร์ วันเสาร์ 
และวันอาทิตย์ โดยจัดหลักสูตร และมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 9.2.1 ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 3 วัน 18 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท 
 9.2.1 ค่าวัสดุทดสอบวิชาชีพ  จ านวน 1 วัน 6 ชั่วโมง  จ านวน 500 บาท 
 9.2.3 ค่าเดินทางเข้ารับการทดสอบ ค่าอาหารว่าง และอาหารเที่ยง จ านวน 600 บาท  
 

ตารางแสดงประมาณการค่าลงทะเบียน และการบริหารจัดการ 

ที ่
จ านวน
ผู้สมคัร 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ค่าบริหารจัดการ 
หมายเหตุ 

ค่าลงทะเบยีน 
ค่าวัสดุ
ทดสอบ 

ค่าเดินทาง
และอาหาร 

รวม 
ครูผู้สอน 
(60%) 

เข้า บกศ. 
(20%) 

ค่าไฟฟ้า 
(20%) 

1 1 1,800 600 600 3,000 1,080 360 360  

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

จ านวนครั้งท่ีน้อย ค่าสายไฟฟ้า ค่าวัสดุหลายรายการที่ต้องจัดซื้อใหม่ทุกครั้ง 

9.3 ประมาณการ รายได้เงิน บกศ. เข้าวิทยาลัย (คิดจากค่าลงทะเบียนเรียน 18 ชั่วโมง 1,800 บาท ใน
สัดส่วนครูผู้สอน 60 % เงินบ ารุงการศึกษา 20 % และสนับสนุนค่าทรัพยากรการศึกษา 20 % (รวมเงินสนับสนุน
สถานศึกษาท้ังสิ้น 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 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า 

9.5 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทางอาชีพแก่
ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  1100..22  จากจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง  
  10.3 จากรายงานผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าระดับ 10.3 จากรายงานผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าระดับ   
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โครงการที่  16โครงการที่  16  
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ที่เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบอบ    นางมาลี  ทองค า  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางมาลี  ทองค า  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

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

                โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

                โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  
      กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
    การด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบ การ การจัดการ การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การด าเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการเอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การด าเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบัปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบั ติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้บริหาร  ของติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้บริหาร  ของ
สถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา  
    ในการนี้  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้น าแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างในการนี้  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้น าแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มาก าหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพสถานศึกษากับสถานประกอบการ มาก าหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพ่ือมอบแด่ผู้มีคุกกี้ขึ้น เพ่ือมอบแด่ผู้มี อุปการคุณอุปการคุณ    ในใน
เทศกาลเทศกาลปีใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและขยายปีใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและขยาย
ผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี อุปการคุณอุปการคุณ  แก่สถานศึกษา สร้างความแก่สถานศึกษา สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้เข้ารัมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติบการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
ที่มีที่มีอุปการคุณอุปการคุณ  แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ท่ีผลิตได้แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ท่ีผลิตได้อีกด้วยอีกด้วย  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11    เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความม่ันใจในการ น าเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความม่ันใจในการ น า
ความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคตความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต  
  5.2  เพ่ือขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้ 5.2  เพ่ือขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้ ที่ที่
เป็นผลผลิตของผู้เเป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยสารพัดช่างข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยาสี่พระยา  
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66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
  6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
    6.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 6.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จ านวนไม่ต่ ากว่า 20 คน เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จ านวนไม่ต่ ากว่า 20 คน   
    6.1.2  จ านวนขนมคุกกี้ ส าหรับมอบแด่ผู้มี6.1.2  จ านวนขนมคุกกี้ ส าหรับมอบแด่ผู้มี อุปการคุณอุปการคุณ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 
70 กล่อง70 กล่อง  
  6.2 6.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้   เพ่ือมอบแด่ผู้มีเพ่ือมอบแด่ผู้มี อุปการคุณอุปการคุณ  ในเทศกาลปีใหม่ สามารถน าในเทศกาลปีใหม่ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกก้ีของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกก้ีของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แด่ผู้มีแด่ผู้มีอุปการคุณอุปการคุณในเทศกาลปีใหม่ในเทศกาลปีใหม่  

77..  กิจกรรมกิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่และหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  

พ.พ.ศ. 2562ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

ประชุมหาจ านวนประชุมหาจ านวน
ผู้มีผู้มีอุปการคุณอุปการคุณ  

                        ห้องประชุมห้องประชุม  

จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุ                          แผนกวิชาอาหารแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  

ด าเนินการด าเนินการ
ฝึกอบรมจัดท าฝึกอบรมจัดท า
คุกกี้คุกกี้  

                        แแผนกวิชาอาหารผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  

บรรจุผลิตภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์
คุกกี้คุกกี้  

                          

ติดตามผลติดตามผล                          แผนกวิชาอาหารแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  

สรุปและรายงานสรุปและรายงาน
ผลผล  

                        แผนกวิชาอาหารแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  

88..  งบประมาณงบประมาณ  
    จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    60,00060,000  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1  8.1  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ  

ผลิตขนมคุกก้ี ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถน าผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ     ผลิตขนมคุกก้ี ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถน าผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ     
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นกลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้างารเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี อุปอุป
การคุณการคุณ  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
    1100.1  เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน.1  เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน  

  1100.2  สรุปผลการด าเนินงานตามโคร.2  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการงการ  
  1100.3  จัดท ารูปเล่มรายงาน.3  จัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการด าเนินงานโครงการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  

  
ฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่  17โครงการที่  17  

โครงการขยายบทบาทโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FFiixx  IItt  CCeenntteerr))  

1. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ผิดชอบ   นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  

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

          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการฝึกจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน    

กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

((FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ซึ่งเป็นนโยบาย) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 เร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ––  2554  และเป็นแนวทาง2554  และเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้านหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้าน
การให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ การให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
เครื่เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดยมีองใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์  ใน 2 ) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์  ใน 2 
ชุมชนชุมชน  
  ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนใน การสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้พัฒนาการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัตชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัต ถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  ถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน    
((FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง   ) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง   
การรวมกลุ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับการรวมกลุ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ
สถสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
    5.1 ผลต่อประชาชน5.1 ผลต่อประชาชน  

5.1.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ5.1.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ืช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ื อลดรายจ่ายอลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  

5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ผ่านเครือข่ายความผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืนร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
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5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขอสุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขอ งง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้นตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น  

5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน  

5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
  5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา  

5.2.1  เพิ่ม5.2.1  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  
5.5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ 2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ   

มีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในการแข่งขันของประเทศ  
  5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  

5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุง5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุง รักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้รักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวันงานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน  

5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าคุณภาพสินค้า  

5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ เพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีมเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีม
ช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน  

6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 ชุมชน และพ้ืนที่ออกให้บริ6.1.1 ชุมชน และพ้ืนที่ออกให้บริการด าเนินการหลักจ านวน 2 ชุมชน  การด าเนินการหลักจ านวน 2 ชุมชน    
    6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 ––  5  ชุมชนได้รับบริการ5  ชุมชนได้รับบริการ  
    6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่อมแซม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่อมแซม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ  
    6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า  100 คน6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า  100 คน  
  6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จ านวนอย่างน้อย 6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จ านวนอย่างน้อย 10 คน10 คน  
    6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน  6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน    

6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน อย่างน้อย 2 รายการ6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน อย่างน้อย 2 รายการ   
  
  
  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    6644  

  

  

  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์

ด ารงชีวิตประด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตจ าวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต
ของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่ายของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย  

6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน  

6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้  

6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนา6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนา
ศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน  

6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้  

6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม 6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เสริมสร้างมาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น   

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

6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ  6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ      
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในมีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศการแข่งขันของประเทศ  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            

ประชุมวางแผนด าเนินการประชุมวางแผนด าเนินการ                          ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          ชุมชนที่ติดต่อชุมชนที่ติดต่อ  

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 จากเงิน งบประมาณ งบด าเนินงาน  จ านวน 96,498 บาท 
    จากเงิน  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน  500,000 บาท 
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  596,498 บาท 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับได้รับ  
9.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร 9.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร   

สัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ าสัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ า กว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลกว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน  

99..22    ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ   
ซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการดการ  

9.3 9.3   การพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน  ละ 1 รายการการพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน  ละ 1 รายการ  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    10.1 10.1 จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  18โครงการที่  18  
โครงการโครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหาปลูกจิตส านึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กษัตริย์   

ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทยตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทย  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นางสาวเพ็ญพร  เสรีกุลนางสาวเพ็ญพร  เสรีกุล      หัวหน้าหัวหน้างานกิจกรรมฯ  งานกิจกรรมฯ    

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   

การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานกการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาารอาชีวศึกษา  
      มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกมาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
      ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมา ศิลปะ วัฒนธรรม  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      

ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ ส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ ส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยถือเป็นข้อก าหนดในมาตรฐานการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยถือเป็นข้อก าหนดในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจส าคัญในการจัดกิจกรรมของอาชีวศึกษาซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจส าคัญในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาสถานศึกษา  

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
5.15.1    เพ่ือให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพ่ือให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
5.2 5.2   เพ่ือให้มีคเพ่ือให้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขวามศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
5.35.3    เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
  

6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.16.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
6.1.2 6.1.2 มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งเคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  
  
  



แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    6677  

  

  

  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.16.2.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์  
6.2.26.2.2   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
6.2.36.2.3  ผู้เข้ารัผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามบการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมกแต่งตั้งคณะกรรมการาร                            
ประชุมวางแผนประชุมวางแผน                          ห้องประชุมห้องประชุม  

ด าเนินการด าเนินการ  
--ท าบุญวิทยาลัยท าบุญวิทยาลัย  
--วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา  
--วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา  
--วันไหว้ครูวันไหว้ครู  
--วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา  
--วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว  
--มุฑิตาจิตคนเกษียณมุฑิตาจิตคนเกษียณ  
--ท าบุญคุณยายท าบุญคุณยาย  

                        วัดแก้วแจ่มฟ้า,วัดแก้วแจ่มฟ้า,  
ห้องประชุมห้องประชุม  

ติดตาติดตามและประเมินผลมและประเมินผล                            

สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ        งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  30,00030,000  บาทบาท  
  จากเงินจากเงิน  รายได้สถานศึกษารายได้สถานศึกษา      เป็นเงินเป็นเงิน  3,0003,000  บาทบาท  
    เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    3333,000,000  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1  ค่าวัสดุ8.1  ค่าวัสดุ  

  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม   
9.2  9.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคม   
9.3  9.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและท างานแบบทีมสัมพันธ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและท างานแบบทีมสัมพันธ์  

10. การติดตามและป10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    ระเมินผลโครงการ      
    10.110.1จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  19โครงการที่  19  

โครงการโครงการ  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายกฤษดา  โฉมศรีนายกฤษดา  โฉมศรี      หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  

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

      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติชาติ  
    กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาวิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา  

  ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุขตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  ยาเสพยาเสพติดถือเป็น ติดถือเป็น ““ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนท าลายประเทศชาติภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนท าลายประเทศชาติ ””  ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง    ทั้งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง    ทั้ง
ต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ท าให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ท าให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต  
  อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติอีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติ ดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่
ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทาง
การค้าและธุรกิจต่าง ๆการค้าและธุรกิจต่าง ๆ  
  ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่ การค้า การเป็นพ้ืนที่แพร่การค้า การเป็นพ้ืนที่แพร่
ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่าน
มา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะด าเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะด าเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพ
ติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพ่ิมโทษไม่ได้ลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพ่ิมโทษไม่ได้
ท าให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการส ารวจจ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการส ารวจจ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่ เพียงพอ จ าเป็นต้องมีนโยบายด้านอ่ืนมาสนับสนุน เรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่ เพียงพอ จ าเป็นต้องมีนโยบายด้านอ่ืนมาสนับสนุน   
ด้วยการดึงพลังของทุกด้วยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันท างานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันท างานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดียาเสพติดในระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  
  ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ใน
ขณะนี้  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ เผยแขณะนี้  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ขึ้น  งบประมาณ 2563  ขึ้น    

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการ5.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการ   

แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษา  
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5.2  เพ่ือสร้างกลไกการมีส่ว5.2  เพ่ือสร้างกลไกการมีส่ว นร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจาก
สถานศึกษาสถานศึกษา  

5.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน าประสบการณ์5.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน าประสบการณ์
มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากท่ีสุดมาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากท่ีสุด  

5.4  เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่5.4  เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไปพระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป  

66..  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
      6.1.1 6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปลอดจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปลอดจาก                      
ยาเสพติด  ร้อยละ 100ยาเสพติด  ร้อยละ 100  
      6.26.2  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
      6.2.16.2.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืนสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            

ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

88..  งบปงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการระมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงิน จากเงิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบงบรายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    18,00018,000..................    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
8.18.1    ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
88..22    ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.19.1    ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติดผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติด  
9.2  เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการล9.2  เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
9.3  เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล 9.3  เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล   

ต่อสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึนต่อสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
9.4  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป9.4  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป  

1100..    การติดตาม และการประเมินผล โครงกาการติดตาม และการประเมินผล โครงการร  
10.1  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ10.1  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
10.2  จัดท ารูปเล่มรายงาน  10.2  จัดท ารูปเล่มรายงาน    
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โครงการที่  20โครงการที่  20  

โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

1.1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ        นางสาววรรณวิสาข์นางสาววรรณวิสาข์  สีเทาสีเทา  หัวหน้างานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  

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

      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของปรเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศะเทศ  
    มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 22556611  
    มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 22  การจัดการอาชีวศึกษาการจัดการอาชีวศึกษา   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑสถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ ์ที่ที่
ก าหนด ใชก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะใน   การจัดการเรียนการสอนที่เนการจัดการเรียนการสอนที่เน ้นผูนผู ้ เรียนเปเรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการนส าคัญ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอยทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาางมีประสิทธิภาพพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน ่วยวยงงานาน  
ตต้นสังกัดหรือหนนสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับการจัดการศึกษาในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2545 จ าเป็นอย่างยิ่งแก้ไข พ.ศ.2545 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านความที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านความ
ร่วมมือ เป็นต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นผู้น าชุมชนในการให้วิชาการ บริการด้านการศึกษา และท าร่วมมือ เป็นต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นผู้น าชุมชนในการให้วิชาการ บริการด้านการศึกษา และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในขณะกิจกรรมต่าง ๆ ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในขณะ ที่ศึกษาที่ศึกษา  
ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งด้านการศึกษา ด้านสภาพและความเป็นอยู่ จึงให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งด้านการศึกษา ด้านสภาพและความเป็นอยู่ จึงให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้
ข้อคิด ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสมมาตลอด ข้อคิด ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสมมาตลอด 
ยิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทส ายิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทส า คัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน คัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน             
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
5.15.1  เพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน     
5.25.2  เพ่ือสร้างความตระหนักในเพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  
5.3 เพ่ือด าเนินการดูแลช่วยเหลือ5.3 เพ่ือด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรม  นักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดนักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด  

66..เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    

66..11..11  จ านวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจ านวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

66..22..11  ครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ  
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77..กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนขั้นตอน  กิจกรรมกิจกรรม  ระยะเวลาระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ  

1. ขั้นเตรียมการ1. ขั้นเตรียมการ
((PPllaannnniinngg))  

11..  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ  
22..  ประชุมครูแจ้งนโยบายประชุมครูแจ้งนโยบาย  
33..  ประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบายประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบาย  
44..  ประสานงานฝ่ายทะเบียน แนะแนว ประสานงานฝ่ายทะเบียน แนะแนว   
หัหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา  

ม.ค.. ม.ค.. ––  ก.พ. ก.พ. 6633  คณะกรรมการงานดูแลคณะกรรมการงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา  
  

2. ขั้นด าเนินการ2. ขั้นด าเนินการ  
((DDooiinngg))  

11..  มอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านมอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
พร้อมเตรียมเอกสารการบันทึกพร้อมเตรียมเอกสารการบันทึก  
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการด าเนินการ  

ก.พ. ก.พ. 6633  คณะกรรมการกลุ่มงานคณะกรรมการกลุ่มงาน
ดุแดุแลช่วยเหลือนักเรียนลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษา  

3. ขั้นตรวจสอบ3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล และประเมินผล 

((CChheecckkiinngg))  

1. จากแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา1. จากแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา  
2. จากแบบสอบถาม2. จากแบบสอบถาม  
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  

ก.พ.63ก.พ.63--มี.ค. มี.ค. 6633  คณะกรรมการกลุ่มงานคณะกรรมการกลุ่มงาน
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนช่วยเหลือดูแลนักเรียน
และครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษา  

4. ขั้นปรับปรุงและ4. ขั้นปรับปรุงและ
พัฒนาพัฒนา  ((AAccttiioonn))  

  

1. พูดคุยกับครูที่ปรึกษา1. พูดคุยกับครูที่ปรึกษา  
2. พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม2. พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม  

มี.ค.63มี.ค.63  คณะกรรมการกลุ่มงานคณะกรรมการกลุ่มงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษา  

88..งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน      โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ( โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา )   
งบรายจ่ายอ่ืน   
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุ 
 8.2 ค่าเดินทางไปราชการ 

99..ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11    ครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษามข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา  
9.2  ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาหาด้วยกัน9.2  ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาหาด้วยกัน     
99..33    สร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจ ไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาสร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจ ไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา     

1100..การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
1100..11  แบบติดตามการเยี่ยมบ้าแบบติดตามการเยี่ยมบ้านตามแบบ สอศ.นตามแบบ สอศ.  
1100..22  แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
1100..33  สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน  
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โครงการที่  21โครงการที่  21  
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

11..  ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณวิสาข์  สีเทานางสาววรรณวิสาข์  สีเทา      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  

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

      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้องความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียน   

ทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศัส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศั กยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึกกยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ง
ผลดี และผลเสียต่อการด าผลดี และผลเสียต่อการด า เนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุขสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง ที่จะต้องามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง ที่จะต้อง
จัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  จัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังรับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดีทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียน ต่อโรงเรียน   

ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ปีการศึกษา 2563ระยะสั้น ปีการศึกษา 2563  ในครั้งนี้ในครั้งนี้  

55..  วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ  
55..11  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯทยาลัยฯ  
55..22  เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสท าความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสท าความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา  

66..  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายและตัวชี้วัด  
  6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
  6.1.1 6.1.1 ผู้ผู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563  
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  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    6.2.1 6.2.1 ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบั ติตัวของผู้เรียน ติตัวของผู้เรียน 
ประวัติความเป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากรประวัติความเป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร  

77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขอขออนุมัติโครงการอนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            

ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

88..  งบประมาณในการด าเนินโครงการงบประมาณในการด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้นเงินงบประมาณท้ังสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย  
99..22  ผู้เรียนได้ท าความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู ผู้เรียนได้ท าความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู ––  อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
  10.110.1  จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  22โครงการที่  22  

โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพโครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพ  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอุกฤษฎ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฎ์  วัชระพิริยะกุล      งานโครงการพิเศษ งานโครงการพิเศษ ฯฯ  

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

3. ความ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ::  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน    
    1.7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสั1.7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคมงคม  
    มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
    ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
    4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
              ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้   หน่วยราชการหน่วยราชการ
ในพระองค์ในพระองค์  ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ  และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา    บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่
ต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขต
ชุมชนชุมชน    ปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆ       เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบเดช บรมนาถบ พิตรพิตร   ดังนั้นเพ่ือเป็นกาดังนั้นเพ่ือเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหารร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงจัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เข้าวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงจัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมมี       รับการฝึกอบรมมี       
จิตอาสาร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และยังฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง โดยการร่วมกันออกบริการจิตอาสาร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และยังฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง โดยการร่วมกันออกบริการ
วิชาชีพในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ของประชาชนให้สามารถใช้งานได้วิชาชีพในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ของประชาชนให้สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิม และยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเหมือนเดิม และยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี   และร่และร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของวมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์                
  5.1 5.1 เพ่ือออกบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆเพ่ือออกบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ   
    5.2 เพ่ือเพ่ิมยอดผู้เรียนในปีงบประมาณ 25635.2 เพ่ือเพ่ิมยอดผู้เรียนในปีงบประมาณ 2563  
    5.3 เพ่ือแสดงถึงความสามัคคี5.3 เพ่ือแสดงถึงความสามัคคี  ความร่วมมือร่วมใจของครู บุคลากรทางการศึความร่วมมือร่วมใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับการกษา และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในการบริการวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนฝึกอบรม ในการบริการวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน    
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6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.16.1    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    6.1.16.1.1  บริการให้ความรู้วิชาชีพและบริการวิชาชีพให้แก่ประชาชน ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ จ านวน 4 ครั้ง บริการให้ความรู้วิชาชีพและบริการวิชาชีพให้แก่ประชาชน ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ จ านวน 4 ครั้ง   
    6.1.26.1.2  มียอดผู้เข้ารับบริการวิชาชีพต่มียอดผู้เข้ารับบริการวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,000 คนางๆ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน  
  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
                      66..22..11  ครู บุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามัคคีในการให้บริการวิชาชีพครู บุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามัคคีในการให้บริการวิชาชีพ  
    6.2.26.2.2  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมมากข้ึนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมมากข้ึน   

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนิกิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            

ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            

ด าเนินงานตามด าเนินงานตามโครงการโครงการ                            

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    งบงบประมาณประมาณ    งบงบ  ด าเนินงาน ด าเนินงาน   
      เป็นเงินงบประมาณทั้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นงสิ้น    44,01044,010    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1 ค่าวัสดุ  จ านวน  11  รายวิชา  วชิาละ 8.1 ค่าวัสดุ  จ านวน  11  รายวิชา  วชิาละ     4,000  บาท4,000  บาท  

9.9.    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตอาสา และมีทักษะวิชาชีพ9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตอาสา และมีทักษะวิชาชีพ  
  9.2  มี9.2  มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากข้ึนจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากข้ึน  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
  10.110.1  รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการด าเนินงานโครงการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  

  
ฝ่ายฝ่ายแผนงานและความแผนงานและความร่วมมือร่วมมือ
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โครงการที่  23โครงการที่  23  

โครงการความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

1.1.ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ      นางมาลี  ทองค า   หัวหน้างานความร่วมมือนางมาลี  ทองค า   หัวหน้างานความร่วมมือ  

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

                โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า    

                โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)(ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

3.3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนพัฒนาจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน   
            กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วด้ว ยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต้องการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต้องการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาน

ประกอบการภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนประกอบการภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียน --นักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสถานประกอบการและสถานประกอบการ   จึงมีแนวทางในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงมีแนวทางในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       
เมื่อนักเรียนเมื่อนักเรียน--นักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริงในตลาดแรงงานนักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริงในตลาดแรงงาน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
55..11  เพ่ือเพ่ือร่วมมือร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา     

66..  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  สร้างครือข่ายกับสถานประกอบการ สร้างครือข่ายกับสถานประกอบการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดช่างจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดช่าง  
สี่พระยาสี่พระยา  22  แผนกวิชาแผนกวิชา  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และสถานหลักสูตรวิชาชีพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และสถาน
ประกอบประกอบการได้รับความพึงพอใจระดับมากการได้รับความพึงพอใจระดับมาก  
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7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            

ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บบาทาท  ได้แก่ได้แก่  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ท าให้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรท าให้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น และเป็นแนวทางร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถานวิชาชีพระยะสั้น และเป็นแนวทางร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถาน
ประกอบการได้  เป็นประโยชน์ต่อการจัดฝึกอบรมหประกอบการได้  เป็นประโยชน์ต่อการจัดฝึกอบรมห ลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสระดมลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานประกอบการ มาร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริม ทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานประกอบการ มาร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานของสถานประกอบการอย่างแท้จริงประกอบการอย่างแท้จริง   และตะหนักถึงหลักฐานการพัฒนางานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการและตะหนักถึงหลักฐานการพัฒนางานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหม่เพ่ิมข้ึนทุกแผนกวิชาที่ด าเนินการสอนในวิทยาลัยฯสอนใหม่เพ่ิมข้ึนทุกแผนกวิชาที่ด าเนินการสอนในวิทยาลัยฯ  

1100..  การติดตาม และการประเมินผล การติดตาม และการประเมินผล   
10.110.1จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  2255    
  

โครงการ โครงการ การประเมินคุณภาพการการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพแผนกวิชาประกันคุณภาพแผนกวิชา  
  
11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบบ::          นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
    ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ 66    การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์กลยุทธ์์ที่ ที่ 44  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมาย    
แผนงาน โครงการ และแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัตัวชี้วัด ดังนี้ด ดังนี้    

4.14.1  เป้าหมายเป้าหมาย  ส าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน    
การอาชีวศึกษาทุกระดับการอาชีวศึกษาทุกระดับ    

4.24.2  แผนงานแผนงาน    
11))  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับองกับ  การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง  

และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป    
22))  การสการส่งเสริมสนับสนุนให้งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
33))  การสการส่งเสริมใหงเสริมให้สถานศึกษาได้สถานศึกษาได้้รับการยกระดับคุณภาพใหรับการยกระดับคุณภาพให้ได้ได้้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน    

44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท ารายงานประโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน จ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพ และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อวิทยาลัยฯ ทางงานประเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพ และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อวิทยาลัยฯ ทางงานประ กันกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพ
ของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในทิศทางเดียวกันของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในทิศทางเดียวกัน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11  เพ่ือพัฒนางานประกันให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนางานประกันให้มีคุณภาพ  
55..22  เพ่ือให้ครู ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลเพ่ือให้ครู ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของภายในของ  
55..33  สถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดสถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ  ก าหนด  
55..44  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วม   
55..55  รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษารับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา  
55..66  เพ่ือสร้างการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คเพ่ือสร้างการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะณะ    
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66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา  รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา  ((DDeeppaarrttmmeenntt  SSAARR  จ านวน 14  เล่ม)จ านวน 14  เล่ม)  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

66..22..11  เพ่ือเพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในการจัดท าและการจัดท าและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐาน  
  
77..  วิธีการด าเนิวิธีการด าเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงานนงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ.2562พ.ศ.2562  พ.ศ.2563พ.ศ.2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            

ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

88..  งบประมาณในการด าเนินโครงการงบประมาณในการด าเนินโครงการ  
        จากเงิน จากเงิน   งบประมาณงบประมาณ  งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   --  บาท   ได้แก่บาท   ได้แก่  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีรายงานการประเมินตนเอง SSAARR  (แผนกวิชา(แผนกวิชา)  จ านวน 14 )  จ านวน 14   เล่ม เล่ม   ที่ที่
เป็นส่วนกลางถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นส่วนกลางถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SSAARR  วิทยาลัยฯ ต่อไป  วิทยาลัยฯ ต่อไป  
และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากข้ึนและได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากข้ึน  

1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
1100..11  รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่ โครงการที่   2266  

โครงการ โครงการ   ปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   พ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพพ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ        นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ      หัวหน้างานประกันคุณภาพและหัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา   

22..  ลักษณะโครงกลักษณะโครงการาร        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

    ยุทธศาสตร์ ที่ 6ยุทธศาสตร์ ที่ 6    การเพ่ิมประสิทธิภาพรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาะบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      กลยุทธ์กลยุทธ์ ์ที่  4ที่ 4   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมี
เป้าหมายเป้าหมาย  แผนงาน โครงการแผนงาน โครงการ  และตัวชี้วัด ดังนี้และตัวชี้วัด ดังนี้    

44 ..11   เป้าหมายเป้าหมาย   ส าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ได้ ้ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในภายใน  การอาชีวศึกษาทุกระดับการอาชีวศึกษาทุกระดับ    

44..22  แผนงานแผนงาน    
11 ))  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคล ้องกับองกับ การการ

เปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป    
22))  การสการส่งเสริมสนับสนุนให้งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
33))  การสการส่งเสริมใหงเสริมให้สถานศึกษาสถานศึกษาได้ได้้รับการยกระดับคุณภาพใหรับการยกระดับคุณภาพให้ได้ได้้คุณภาพตามมคุณภาพตามมาตรฐานาตรฐาน    

44..  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 25532553  หมวด หมวด 66  มาตรามาตรา  4848  

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และให้ถือว่าและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งขการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีองกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย   ต่อสาธารณชน เพ่ือต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก   พร้อมทั้งจัดท าพร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดกาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่รศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพื่อก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สัสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีงกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25612561    ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย รีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 33  มาตรฐาน มาตรฐาน 99  
ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 11  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 
22  การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ในการขับเคลื่อนการประกันคุในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพณภาพ



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    8822  

  

  

การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25612561    

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าเกส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 55  ด้าน ได้แก่ด้าน ได้แก่  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึการจัดการอาชีวศึกษา และด้านปัจจัยพื้นฐานกษา และด้านปัจจัยพื้นฐาน  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีความตระหนักถึงความส าคัญงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็นของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็น
ปัจจุบันตามปัจจุบันตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช พุทธศักราช 25256161  
55.วัตถุประสงค์ .วัตถุประสงค์   

55..11  เพ่ือปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา   ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.พ.ศ.25612561  กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพกรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ    ให้เป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน  
66.เป้าหมาย.เป้าหมาย  
      66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
      66..11..11  บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.พ.ศ.25552555  กรณี สถานศึกษาท่ีมีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน กรณี สถานศึกษาท่ีมีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน 33  บอร์ดบอร์ด  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ   

      66..22..11  บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา   ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561   กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิกรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิ ชาชีพจ านวน 3ชาชีพจ านวน 3   บอร์ดบอร์ด  แสดงรายละเอียดได้อย่างแสดงรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจนชัดเจน  

77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
แต่งตั้แต่งตั้งคณะกรรมการงคณะกรรมการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
ประชุมวางแผนการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  

99.งบประมาณในการด าเ.งบประมาณในการด าเนินโครงการนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณ  งบประมาณ      งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1010,,000000    บาท บาท ได้แก่ได้แก่  
    99..11  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
  99..22  ค่าจ้างจัดท าบอร์ดค่าจ้างจัดท าบอร์ด  
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1010.ผลที่คาดว่าจะได้รับ.ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
1010 ..11     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามีวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามี บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.พ.ศ.25612561  ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน  
1010..22    ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   สามารถศึกษาท าความเข้าใจหน้าที่สามารถศึกษาท าความเข้าใจหน้าที่

ความรับชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาความรับชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25612561
ส าหรับสถส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ  
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โครงการที่  โครงการที่  2277  
โครงการโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี  25632563  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบบ::      นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
ยุทธศาสตร์ ที่ 6ยุทธศาสตร์ ที่ 6    การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์กลยุทธ์์ที่ 4ที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมาย    
แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้    

44..11  เป้าหมายเป้าหมาย  ส าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน    
การอาชีวศึกษาทุกระดับการอาชีวศึกษาทุกระดับ    

44..22  แผนงานแผนงาน    
11))  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคลนการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับองกับ  การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง  

และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป    
22))  การสการส่งเสริมสนับสนุนให้งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
33))  การสการส่งเสริมใหงเสริมให้สถานศึกษาได้สถานศึกษาได้้รับการยกระดับคุณภาพใหรับการยกระดับคุณภาพให้ได้ได้้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน    

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
พระพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     พพ ..ศศ ..  25422542     เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย     

ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือระบบกได้บัญญัติถึงองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือระบบก ารบริหารและการจัดการที่เน้นในกาารบริหารและการจัดการที่เน้นในการรพัฒนาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่คุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่     66    มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยมาตราที่โดยมาตราที่  4747    ได้ได้ก าหนดให้มีก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ     ประกอบด้วยระบบการประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราที่ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราที่   4848  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และให้ถือว่าการประกัและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งนคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานโดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ีต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อภายนอกต่อไปไป  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   มีความตระหนักถึงความส าคัญมีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าวของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมจึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมมาตรฐานและการประกันคุณภาพมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น การศึกษาขึ้น เพ่ือการรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือการรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ สมศ. รอบที่ ของ สมศ. รอบที่ 44  และเพ่ือและเพ่ือ
ประสิทธิผลขอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสืบต่อไปงการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสืบต่อไป  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณ ภาพการศึกษา ประจ าปีภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563การศึกษา 2563  เพ่ือสร้างความตระหนัเพ่ือสร้างความตระหนักและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายกและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย
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งานของสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษา เพ่ือคุณภาพการศึกษางานของสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษา เพ่ือคุณภาพการศึกษา
และเพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไปและเพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป  

55.  วัตถุประสงค์.  วัตถุประสงค์    
    5.15.1  เพ่ืเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจอให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา    
และมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา  
    55..22  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
    55..33  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรับการปะเมินคุณภาพภายในเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรับการปะเมินคุณภาพภายใน  
    55..44  เพ่ือเตรียมความพร้เพ่ือเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินภายนอกรอบที่ อมรอรับการประเมินภายนอกรอบที่ 44  ของ สมศ. ของ สมศ.   
    55..55    เพ่ือสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
6.1  6.1  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

          6.1.1  6.1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิางการศึกษาของวิทยาลัย จ านวน  ทยาลัย จ านวน  4444    คนคน  
6.2  6.2  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  

      66..22..11    ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา/แผนกวิชา และรายบุคคลผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา/แผนกวิชา และรายบุคคล   อยู่ในอยู่ใน
ระดับดี ระดับดี   
  6.2.2  6.2.2  วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน   

77. .   กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ.พ.ศ.  25632563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
ประชุมวางแผนการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          ห้องห้องประกันคุณภาพประกันคุณภาพ  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงิน  จากเงิน    งบประมาณงบประมาณ  งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ          220,000 0,000 บาท  บาท    ได้แก่ได้แก่  
  88..11  ค่าตอบแทนวิทยากค่าตอบแทนวิทยากร ร   22  คน คน 66  ชั่วโมงๆละ ชั่วโมงๆละ 660000  บาทบาท  เป็นเงิน เป็นเงิน   77,,220000  บาทบาท  
  88..22  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 4444  คนๆ ละ คนๆ ละ 7700  บาท บาท   เป็นเงินเป็นเงิน  33,,008800    บาทบาท  
  88..33  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหารว่าง  4444  คนๆ ละ คนๆ ละ 3355  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  33,,008800  บาทบาท  
  88..44  วัสดุส านักงานวัสดุส านักงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  66,,664400  บาทบาท  
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99..    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.19.1    บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแลบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักะตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา   
9.29.2    บุคลากรของวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร การค้นคืน และอ้างอิงเอกสารได้เป็นระบบขึ้นบุคลากรของวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร การค้นคืน และอ้างอิงเอกสารได้เป็นระบบขึ้น  
9.39.3    บุคลากรของวิทยาลัยมีความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน  และเพ่ือการรองรับการบุคลากรของวิทยาลัยมีความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน  และเพ่ือการรองรับการ  

ประเมินภายนอก รอบท่ี ประเมินภายนอก รอบท่ี 44  จากจาก  สมศ. สมศ.   
9.49.4    ระบบการะบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

10. 10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
                  10.1 จัดท าแบบสอบถาม  และ10.1 จัดท าแบบสอบถาม  และรายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  2288  

โครงโครงการการปรับปรุงระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาปรับปรุงระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  

1. 1. ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

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

          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
            สอดคล้องตสอดคล้องตามามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ มาตรฐานการประกัน  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ มาตรฐานการประกัน  คุณภาพของคุณภาพของ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   และสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 25และสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 25 6363  ส านักงานส านักงาน
คณะคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการการอาชีวศึกษา   

44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
            ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษาปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษา
จ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพ่ือให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต แก่จ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพ่ือให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต แก่
นักนักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์                
  5.1  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 5.1  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
  5.2  เพื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ5.2  เพื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ   

6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.16.1    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ   
  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
      66..22..11  เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตได้รับความพึงพอใจจาเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการกผู้ใช้บริการ  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  เสนอขออนุมัติโครงการและด าเนินการ/สรุปรายงานผลภายในภาคเรียนที่ เสนอขออนุมัติโครงการและด าเนินการ/สรุปรายงานผลภายในภาคเรียนที่ 11//25256633  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            
ประชุมวางแผนการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  
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ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            

สรุปรายงานสรุปรายงาน                            

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากจากเงินเงิน  งบประมาณ งบประมาณ     งบงบ    ด าด าเนินงานเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 110000,,000000  บาท บาท ได้แก่ได้แก่  
    88..11  ค่าวัสดุถาวรค่าวัสดุถาวร    
  88..22  ค่าค่าโดเมนโดเมน  
  88..33  ค่าจ้างท าเว็บไซต์ค่าจ้างท าเว็บไซต์  

9.9.    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99..11  เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯทันสมัย มีประสิทธิภาพ เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯทันสมัย มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของ
วิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจกิดความพึงพอใจ  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
  1100..11  โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อติดตามและสรุปประเมินผลโครงการโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อติดตามและสรุปประเมินผลโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  2299  

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563   

11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวทิพวรรณ  ทนุ  นางสาวทิพวรรณ  ทนุ  หัวหน้างานหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   

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

    โครงการตามตามภาระงานประจ าโครงการตามตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ ““การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน””  
ข้อที่ข้อที่   3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

44..  หลักการและเหตุผล  หลักการและเหตุผล    

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้ง
ขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียนนักศึนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิง
พาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน    

ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตั้งอยู่ที่ห้องส านักงานชั้น พระยา ตั้งอยู่ที่ห้องส านักงานชั้น 
3 ส านักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 3 ส านักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก าหนดด าเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก าหนด   จัดหาวิทยากร จัดหาวิทยากร 
ก าหนดหลักสูตร ก าหนดกิจกรรก าหนดหลักสูตร ก าหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ     ประสานงานในการจัดการประสานงานในการจัดการ
ฝึกอบรม การจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฝึกอบรม การจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ   ดูแล รับผิดชอบและให้บริการ ดูแล รับผิดชอบและให้บริการ ด้านด้าน
อาคารสถานที่ เอกสาร แบบพิมพ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ แก่ผู้เข้ารัอาคารสถานที่ เอกสาร แบบพิมพ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ แก่ผู้เข้ารั บการบ่มเพาะ ด าเนินการดูแลการบการบ่มเพาะ ด าเนินการดูแลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์    เบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์    
บ่มเพาะก าหนดสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานบ่มเพาะก าหนดสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน    

จากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าจากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงได้จัดได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงได้จัด ท าท า
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์
บ่มเพาะฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์  บ่มเพาะฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์    
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55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11    เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
55..22  เพ่ือให้สามารถให้บริการ ด้านเอกสเพ่ือให้สามารถให้บริการ ด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้าร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้   
55..33  เพ่ือให้ศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถด าเนินงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถด าเนินงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  

66..11..11  ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งานส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน  
66..11..22  ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ และ ครูที่ปรึกษา ไผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ และ ครูที่ปรึกษา ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 ธุรกิจด้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งานส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน  
66..22..22  การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

77..  กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่   
ขั้นตอนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  

ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  
สถานท่ีสถานท่ี  

ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  
ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  

                        ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  

ด าเนินงานตาด าเนินงานตามม
โครงการโครงการ  
--อบรมเขียนแผนธรุกิจอบรมเขียนแผนธรุกิจ  
--ทัศนศึกษาดูงานทัศนศึกษาดูงาน  

                        ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  

ติดตามแติดตามแลละะ
ประเมินผลประเมินผล  

                        ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  

88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ  งบงบ  รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1100,,000000        บาทบาท    ได้แก่ได้แก่    

    88..11  วัสดุส านักงาน   วัสดุส านักงาน     

99..  ผลที่คผลที่คาดว่าจะได้รับาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  คณะกรรมการศูนย์ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  คณะกรรมการศูนย์
บ่มเพาะฯ ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ ได้บ่มเพาะฯ ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ ได้ใช้บริการด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ ใช้บริการด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์  อุปกรณ์  ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
1100..11  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  
1100..22  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ   
1100..33  จัดท ารูปเล่มรายงานจัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  โครงการที่  3311  

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  25625633  

11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวทิพวรรณ  ทนุ  หัวหน้างานนางสาวทิพวรรณ  ทนุ  หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   

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

      โครงการตามตามภาระงานประจ าโครงการตามตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการนโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    มิติที่ มิติที่ 11  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ ข้อที่ 11..66  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  

  

44..  หลักกหลักการและเหตุผลารและเหตุผล  
  จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันรวมถึงองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญและส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลางจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันรวมถึงองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญและส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้น  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้น  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นปัจจัปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นปัจจั ยจากเศรษฐกิจการด ารงชีพ  การน าเอานวัตกรรมและยจากเศรษฐกิจการด ารงชีพ  การน าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และแนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และแนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อ
ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยังไม่มีงานท า ในสภาวะที่ค่าครองชีพมีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  มีส่วนท าให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยังไม่มีงานท า ในสภาวะที่ค่าครองชีพมีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  มีส่วนท าให้
ประชาชนบางประชาชนบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ไม่ทันต่อการเกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัตถุ วัฒนธรรม วัตถุ วัฒนธรรม 
และค่านิยมต่างๆ ซึ่งอาจจะน าเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้และค่านิยมต่างๆ ซึ่งอาจจะน าเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  

การวางแผนการตลาดและการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดและการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ
ส าส าหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการ
คิดพิจารณา  และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของบุคิดพิจารณา  และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของบุ คคลให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ คคลให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจ
จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะ
ชี้น าบุคคลที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง ชี้น าบุคคลที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง 
แผนธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเป็นอันดับแรก  ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นแผนธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเป็นอันดับแรก  ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในอนาคต ต่อการด าเนินงานในอนาคต   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางแผนการตลาดและการเขียนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางแผนการตลาดและการเขียน
แผนธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา แผนธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25625633    ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และประชาชนที่สนใจ ะยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และประชาชนที่สนใจ 
โดยการเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  การตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่โดยการเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  การตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่
การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตการประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท าธุรกิจภายในอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท าธุรกิจภายใน
สถานศึกษาอีสถานศึกษาอีกด้วยกด้วย  
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55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11  เพ่ือให้ได้รับความรู้จากการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้รับความรู้จากการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
55..22  เพ่ือให้ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
55..33  เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจหรือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจหรือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา  

66..  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ   

    66..11..11  มีผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างน้อย มีผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างน้อย 2020  คนคน  
    66..11..22  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ จ านวน วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ จ านวน 33  แผนแผน  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็นผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็น
แนวทางน าไปสู่การประกอบอแนวทางน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต   
    66..22..22  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้  
77..  กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ  

                        ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ  
--อบรมเขียนแผนธรุกิจอบรมเขียนแผนธรุกิจ  
--ทัศนศึกษาดูงานทัศนศึกษาดูงาน  

                        ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา          งบรายจ่ายอ่ืงบรายจ่ายอ่ืนน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3300,,000000    บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
    88..11  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร 11  คน คน 33  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 660000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  11,,880000    บาทบาท  
  88..22  ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่าง 6600  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 3355  บาท  บาท  33  มื้อ มื้อ   เป็นเงิน เป็นเงิน   66,,330000  บาทบาท  
    88..33  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 6600  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 6600  บาท บาท 11  มื้อ มื้อ   เป็นเงินเป็นเงิน  33,,660000  บาทบาท  
    88..44  ค่าจ้างรถบัส ค่าจ้างรถบัส 11  คัน  คัน  11  วันวัน  เป็นเงินเป็นเงิน  1100,,000000  บาทบาท  
    88..55  ค่าของที่ระลึก ค่าของที่ระลึก   22  ชิ้น ๆ ละ ชิ้น ๆ ละ 11,,000000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  22,,000000  บาทบาท  
  88..66  วัสดุส านักงานวัสดุส านักงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  66,,330000  บาทบาท  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99..11  ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็นแนวทางนแนวทาง
น าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษา
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้  

1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
10.1  10.1  เก็บข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถามตามกิจกรรม เก็บข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถามตามกิจกรรม   
10.2  10.2  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ    
10.3  10.3  จัดท ารูปเล่มรายงานจัดท ารูปเล่มรายงาน  

  
  



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    9944  

  

  

โครงการที่ โครงการที่ 3311  

โครงการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระ   

11..  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ    นางสาวทิพวรรณ  ทนุ   นางสาวทิพวรรณ  ทนุ   หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
  นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    มิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษามิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
    ข้อที่ 1.6  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนข้อที่ 1.6  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน   
44..  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา       และและ
การฝึกอบรมวิชาชีพให้การฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมและมีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ส่งเสริมให้ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ส่งเสริมให้
เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมมากขึ้น การฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒเกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมมากขึ้น การฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒ นาสินค้า สร้างรายได้ นาสินค้า สร้างรายได้ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งในการจัดการเรียนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยองค์ความรู้ในการประกอบสอนดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยองค์ความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจเป็นพื้นฐาน อันเป็นรากฐานที่ธุรกิจเป็นพื้นฐาน อันเป็นรากฐานที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้  

วิทยวิทยาลัาลัยสารพัดช่างสี่พระยายสารพัดช่างสี่พระยา  จึงจัดท าจึงจัดท าโครงการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นนผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการ มี
งานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระงานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระ   เพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของเพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนผู้เรียนให้สามารถให้สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้   เป็นการสร้างเครือข่าย การต่อยอด การด าเนินการเป็นการสร้างเครือข่าย การต่อยอด การด าเนินการและการพัฒนาและการพัฒนา
กิจกรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่องกิจกรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่อง  และเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้และเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้  

55..  วัวัตถุประสงค์ตถุประสงค์  
    55.1.1  เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจขเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจของผู้เรียนองผู้เรียน  
    55.2.2  เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรีผู้เรียนยน  
    55.3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้เรียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคี  
ในหมู่คณะ ในหมู่คณะ   
    55.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน   
66..  เป้าหมายเป้าหมายและตัวชี้วัดและตัวชี้วัด  
    66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ผู้เรียนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถปรสามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ะกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้   
ร้อยละ ร้อยละ 3030  ของผู้เรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของผู้เรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
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          66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ        
  66..22..11ผู้เรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ผู้เรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   

77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
    

ขั้ขั้นตอนการด าเนินงานนตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                          ศูนย์บ่ศูนย์บ่มเพาะมเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  

ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          แผนกวิชาแผนกวิชา  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ

ธุรกิจธุรกิจ  
สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ

ธุรกิจธุรกิจ  

88..  งบประมาณงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ  งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  
  เป็นเงินเป็นเงินงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    30,30,000 000     บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  

    88..11  วัสดุฝึก วัสดุฝึก   

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.19.1  ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ  
9.2 ผู้เรียน9.2 ผู้เรียนเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการศึกษาวิชาชีพ สามารถน าความรู้เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการศึกษาวิชาชีพ สามารถน าความรู้   ที่ที่

ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  

1100..  การติดตามและรายงาการติดตามและรายงานผลนผล  
  1010..11    สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามโครงการ    
  10.2  10.2  จัดท ารูปเล่มรายงานจัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  โครงการที่  3322  

โครงการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ  . ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี    งานวางแผนและงบประมาณ งานวางแผนและงบประมาณ   

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

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ)(เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ)  
  มาตรการที่ 4 มาตรการที่ 4   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพห้มีมาตรฐานและคุณภาพ  
  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
    มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   

44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
            นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทนับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษาธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษา
ของประเทศเป็นต้นมา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมาโดยของประเทศเป็นต้นมา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด เพื่อสอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ตลอด เพื่อสอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบการบริหาระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ รจัดการของวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลผลิต วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท างบประมาณ การบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลผลิต วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง  

55.  วัตถุประสงค์.  วัตถุประสงค์        
  5.1  5.1  เพ่ือเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ในการด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯในการด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯ  
  5.2  5.2  เพ่ือเพ่ือใช้เป็นคู่มือก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯใช้เป็นคู่มือก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  

66.  .  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.16.1    เชิงเชิงปริมาณปริมาณ  
  66..11..11  จัดท าแผนปฏิบัติราชกาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563รประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวนจ านวน    3300    เล่มเล่ม  
  6.26.2    เชิงเชิงคุณภาพ คุณภาพ   
    66..22..11  วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในวิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการการศึกษา และปรังปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา และปรังปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  66..22..22  รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่ด าเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหารด าเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร
รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
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77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          งานวางแผนงานวางแผน  
สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานวางแผนงานวางแผน  

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ        งบรายได้สถานศึกษางบรายได้สถานศึกษา    
        เป็นเงินเป็นเงินงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  บาททั้งสิ้น 50,000  บาท    ได้แก่ได้แก่  
    88..11  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 11  คน คน 1166  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 11,,220000  บาทบาท      เป็นเงิน เป็นเงิน   2200,,440000    บาทบาท  
  88..22  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 11  คคน น 22  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 660000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  11,,220000    บาทบาท  
  88..33  ค่าเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรภายนอก ไปค่าเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรภายนอก ไป--กลับ จากเชียงใหม่ กลับ จากเชียงใหม่   เป็นเงินเป็นเงิน  44,,000000  บาทบาท  
  88..44  ค่าท่ีพักของวิทยากรภายนอก ค่าท่ีพักของวิทยากรภายนอก 22  คืน ๆ ละ คืน ๆ ละ 11,,220000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  22,,440000  บาทบาท  
  88..55  ค่าท่ีพักของวิทยากรภายใน ค่าท่ีพักของวิทยากรภายใน 11  คืนๆ ละ คืนๆ ละ 660000  บาทบาท  เป็นเงิเป็นเงิน น   660000    บาทบาท  
  88..66  ค่าวัสดุส านักงานค่าวัสดุส านักงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  2211,,440000  บาทบาท  

    

9.9.    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  9.1  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางใน9.1  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  
  9.29.2    มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือเป็นคู่มือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯเพ่ือเป็นคู่มือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  

1010. การติดตามและประเมินผลโครงการ    . การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    1100..11  รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  3333  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาโครงการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2564 ––  25662566  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ1. ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  

2. ลักษณะโครงการ2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนกลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน  
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องป็นระบบและต่อเนื่อง  

การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

  ตัวบ่งชี้ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตัวบ่งชี้ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

44..  หลักการหลักการและเหตุผลและเหตุผล  
ปัจจุบันการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาองค์กร ปัจจุบันการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาองค์กร   

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีสมัยใหความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีสมัยให ม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับด้านมาตรฐานม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับด้านมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.4 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  และ ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  และ ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

5. วัตถุประสงค์ของ5. วัตถุประสงค์ของโครงการโครงการ  
5.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในด้านความรู้ประสบการณ์และ5.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในด้านความรู้ประสบการณ์และ

เทคโนโลยีเทคโนโลยี  
5.25.2    เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้  
5.3  5.3  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรมากขึ้นเพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรมากขึ้น  
5.4  5.4  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย    
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    66..11..11    ผู้บริหาร  ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน จ านวน   44 44 คน คน   



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    9999  

  

  

  6.2  เชิงคุณภาพ6.2  เชิงคุณภาพ  
66..22..11  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
66..22..22  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในกาบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานและมีความก้าวหน้ารท างานและมีความก้าวหน้า  
66..22..33  บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะบุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ  
66..22..44  วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  

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

ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          งานวางแผนงานวางแผน  
สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งงานวางแผนานวางแผน  

8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    30,00030,000    บาทบาท    ได้แก่ได้แก่  
    88..11  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร 11  คน คน 1122  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 660000  บาท บาท   เป็นเงินเป็นเงิน  77,,220000    บาทบาท  
  88..22  ค่าท่ีพักวิทยากร ค่าท่ีพักวิทยากร 22  คืน ๆ ละ คืน ๆ ละ 880000  บาบาทท  เป็นเงิน เป็นเงิน   11,,660000  บาทบาท  
  88..33  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 4444  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 7700  บาท บาท 22  มื้อมื้อ  เป็นเงินเป็นเงิน  66,,116600  บาทบาท  
  88..44  ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่าง 4444  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 3355  บาท บาท 44  มื้อ มื้อ   เป็นเงินเป็นเงิน  66,,116600  บาทบาท  
  88..55  วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน   เป็นเงินเป็นเงิน  88,,888800  บาทบาท  
  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโบุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการลยีใหม่ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
    99..22  บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับฝ่ายต่าง ๆบุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับฝ่ายต่าง ๆ   
  

1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
    1100..11  จัดท าแบบสอบถาม  และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม  และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  3344  

โโครงการครงการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่อง ควิจัยเชิงส ารวจ เรื่อง ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพวามต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  

11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

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

  โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

        โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมโครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)าณ สอศ.)  

33..  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์     
33.1 ความสอดคล้องกับ.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน        

การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ     การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ คส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21   

3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ซึ่งมีงการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ แนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด 
และสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศและสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ   รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบรมแก่กลุ่ม     รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบรมแก่กลุ่ม     
ผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือ
สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต  

33.2 ความสอดคล้องกับ.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา  พพ.ศ. 2560 .ศ. 2560 ––  2579 2579   
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโ3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา อกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการ
จัดการอจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จ านวนผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จ านวนผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   

3.3.1 มาตรา 83.3.1 มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการก าหนดร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษา
ต้องยึต้องยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด   

3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ ความรู้อื่น ๆ   
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  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชี วศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้ายวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560   

3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถ3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถ านศึกษามีานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับและของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 รื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561   
  3.5.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตร3.5.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตร

ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิช าเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 50 50 

ชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากจ านวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากจ านวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบ
กับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจ ากัด และพัฒนาโดยครูผู้สอน โดยยังกับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจ ากัด และพัฒนาโดยครูผู้สอน โดยยัง
ไม่ได้ส ารวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชนไม่ได้ส ารวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน  และสถานประกอบการ และสถานประกอบการ   

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่อละกลุ่ ม  (วัลลภา อยู่ทอง,2558) โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่อละกลุ่ ม  (วัลลภา อยู่ทอง,2558) โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ                                       
คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการคือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ต้องการของปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ต้องการของอาชีพอาชีพ  การจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับการจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
คนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลายคนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลาย  
  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจความองการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจความ
ต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ
ภาครัฐ และภาคเอกชนภาครัฐ และภาคเอกชน  

55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
55..11  เพ่ือเพ่ือส ารวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรรส ารวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ะยะสั้นของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ   
55..22  เพ่ือเพ่ือน าผลจากการด าเนินการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความน าผลจากการด าเนินการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  

66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเร็จ    
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    

      66..11..11  ส ารวจส ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ   บสอบถามแบบออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ     
โดยประมาณ ดังนี้โดยประมาณ ดังนี้  
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เป้าหมายเป้าหมาย  จ านวนจ านวน  หน่วยนับหน่วยนับ  

11..  ประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไป  500500  คนคน  

22..  ประชาชนในชุมชนรอบสถานศึกษาประชาชนในชุมชนรอบสถานศึกษา    200200  คนคน  

33..  บุคลากรของสถานประกอบการภาครัฐ บุคลากรของสถานประกอบการภาครัฐ   50  50    แห่งแห่ง  

4.4.  บุคลากรของสถานประกอบการภาคเอกชน บุคลากรของสถานประกอบการภาคเอกชน   5050  แห่งแห่ง  

55. . ศิษย์เก่าและศิศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   150150  คนคน  

66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
  66..22..11  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้ทราบข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้ทราบข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ

ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  
  66..22..22  ครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพ กอบรมวิชาชีพ 

ท าให้หลักสูตรที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการท าให้หลักสูตรที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ      
  

77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

  ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ.2563พ.ศ.2563  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เม.ยเม.ย  พ.คพ.ค  มิ.ยมิ.ย  ก.คก.ค  

PP  
1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ                      

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                        

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                      

DD  

4. 4. จัดท าส าเนาแบบส ารวจจัดท าส าเนาแบบส ารวจ  ด าเนินการส ารวจความด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของประชาชน และชุมชนต้องการของประชาชน และชุมชน  

                    

55. . จัดท าแบบส ารวจออนไลน์จัดท าแบบส ารวจออนไลน์   ด าเนินการส ารวจด าเนินการส ารวจ
ความต้ อ งการของประชาชน  และสถานความต้ อ งการของประชาชน  และสถาน
ประกอบการประกอบการ  

                    

6. วิเคราะห์ข้อมูล6. วิเคราะห์ข้อมูล                      

7. สรุปผลการวิจัย7. สรุปผลการวิจัย                      

8. เสนอผลงานวิจัยต่อวิทยาลัย 8. เสนอผลงานวิจัยต่อวิทยาลัย                       

6. 6. แจ้งครูผู้สอนแจ้งครูผู้สอน                      

CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                      

8. ประเมินผลการด าเนินงาน8. ประเมินผลการด าเนินงาน                      

AA  
9. สรุปผลการด าเนินงาน9. สรุปผลการด าเนินงาน                      

10. ร10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)ายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                      

สถานที่สถานที่ด าเนินการด าเนินการ  : : แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  

88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มางบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา    
    จากเงิน  งบประมาณจากเงิน  งบประมาณ    งบ  ด าเนินงานงบ  ด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    33,,000000    บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  

  



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110033  

  

  

8.1 งบประมาณค่8.1 งบประมาณค่าถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสารจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาาถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสารจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
8.2 งบประมาณจัดท าเอกสาร จัดซื้อหมึกพิมพ์ และจัดท าเล่มงานวิจัย 4 เล่ม จ านวนเงิน 3,000 บาท8.2 งบประมาณจัดท าเอกสาร จัดซื้อหมึกพิมพ์ และจัดท าเล่มงานวิจัย 4 เล่ม จ านวนเงิน 3,000 บาท  

99..  ผลที่คาดว่าได้รับผลที่คาดว่าได้รับ    
99..11  ข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากประชาชน ชุมชน และสถานข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากประชาชน ชุมชน และสถาน

ประกอบกประกอบการาร    
99..22  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ    

1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ    
1100..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ    
1100..22  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อรายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้สถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวข้องทราบ  
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โครงการที่  โครงการที่  3355  

โคโครงการรงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

11.  ชื่อบุคคล.  ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์  งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์  งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

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

        โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์   
33.1 ความสอดคล้องกับ.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง

ชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ของโลกในศตวรรษที่ 21   

  3.1.1 3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม   เพ่ือสร้างขีดเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มี
ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ   เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่ม
อุอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   (2) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ(2) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม   ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ   2020  ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.04.0  (3) เพ่ือ(3) เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่ าา   ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง   
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
““ผู้ส าเร็จการอผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศประเทศ””  และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   

  3.2.1 ยุทธศาส3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม   

3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
          3.3.1 มาตรา 3.3.1 มาตรา 2424  การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ   คือ คือ 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา   ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110055  

  

  

ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
แลและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องะเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
        3.3.2 มาตรา 3.3.2 มาตรา 6767  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ   
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าคุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยนไทย  

  3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาแการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาแ ละความต้องการของบุคคลแต่ละความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ   

33..44  ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิกความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องาร เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611  
  3.4.1 มาตรฐานที่3.4.1 มาตรฐานที่  33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีการจัดท ามีการจัดท านวัตกรรมนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์   งานวิจัยงานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นประกอบด้วยประเด็น
การประเมินการประเมิน  ดังนี้ดังนี้  ด้ด้านนวัตกรรมานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้บริหารโดยผู้บริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  
ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และและเผยแพร่สู่สาธารณชนเผยแพร่สู่สาธารณชน  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็น

นโยบายส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 2579 ที่จะที่จะต้องส่งเสริมต้องส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ   การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทยไทย  และและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  เพ่ืเพ่ือสร้างสังคมแห่งการอสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้เรียนรู้  มีการจัดท ามีการจัดท านวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย   ประกอบด้วยประเด็นการประเมินประกอบด้วยประเด็นการประเมิน   ดังนี้ดังนี้  ด้านด้าน
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้โดยผู้บริหารบริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอัธยาศัย  เป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางในกลางในการบริการความรู้การบริการความรู้ ให้กับให้กับประชาชน ประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้
ดังกล่าว สนองความต้องการดังกล่าว สนองความต้องการของประชาชนของประชาชนในการพัฒนาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ในการพัฒนาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  แต่วิทยาลัยขาดการสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเแต่วิทยาลัยขาดการสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยฉพาะการวิจัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากไม่ได้เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท าให้ครูผู้สอนและนักศึกษาขาดโอกาสในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากไม่ได้เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท าให้ครูผู้สอนและนักศึกษาขาดโอกาสใน
การท าวิจัย การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว การท าวิจัย การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย วิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย   
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55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55.1 เพื่อ.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
  55..22  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
  5.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับ5.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน สมาคม รวมทั้งสถานประกอบการ ในการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ชุมชน สมาคม รวมทั้งสถานประกอบการ ในการพัฒนา
ด าเนินการวิจัยด าเนินการวิจัย  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 2 ชิ้น  
6.1.2 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จ านวน 2 ชิ้น 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพ จากผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียน

การสอนของครูผู้สอน 
6.2.2 สถานศึกษา ชุมชน ได้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา        

ที่ครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสร้าง/พัฒนา  

77..  กิจกรรมหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ 2562พ.ศ 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
ตค.ตค.  พย.พย.  ธค.ธค.  มค.มค.  กพ.กพ.  มีค.มีค.  เมยเมย  พคพค  มิยมิย  กคกค  สคสค  กยกย  

PP  

1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ                          

2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน   และและ
คณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัย  

                        

3. 3. แจ้งครูผู้สแจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ อนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ                           

DD  

4. 4. ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บทครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บท                          

55. . ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกการให้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย  

                        

6. 6. วิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการวิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการ
คัดเลือกคัดเลือก  

                        

CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          

8. ประเมินผลการด าเนินงาน8. ประเมินผลการด าเนินงาน                          

AA  
9. สรุปผลการด าเนินงาน9. สรุปผลการด าเนินงาน                          

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

สถานที่สถานที่ด าเนินการด าเนินการ  : วิทยาลัย: วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
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88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
  จากเงิน  จากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบ   ด าเนินงานงบ   ด าเนินงาน  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    4411,,000000    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  

88..11..11  ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาทการสอน จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาท  
8.1.2 ทุน8.1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาทสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาท  

99..  ผลที่ผลที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะได้รับ  
9.1 ครูผู้สอนมีทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น  
9.2 ครูผู้สอน และนักศึกษามีทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท าให้นักศึกษา

ได้ประยุกต์ใช้ความรู ้
9.3 งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  10.2 จากโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ10.2 จากโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน และสังคมพัฒนาชุมชน และสังคม  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110088  

  

  

โครงการที่โครงการที่    3366  

โโครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนาครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  

11.   ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ.   ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  

        โครงการตามภาระงานโครงการตามภาระงานประจ าประจ า  

        โครงการโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)พิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง

ชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 2อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 1   

  3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนา3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม   เพ่ือสร้างขีดเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มี
ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ   เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   (2) (2) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและเพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม   ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ   2200  ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 44..00  (3) เพ่ือ(3) เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่า   ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศประเทศ  และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างและมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง   
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
““ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุ ณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศประเทศ””  และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   

  3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ละองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม   

3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                   
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
          3.3.1 ม3.3.1 มาตรา 24าตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ   คือ คือ 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา   ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110099  

  

  

ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องนื่อง  
        3.3.2 3.3.2 มาตรา 67มาตรา 67   รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ   
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าคุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  

  33..44  ความสอดคล้องกัความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611  
  3.4.1 มาตรฐานที่3.4.1 มาตรฐานที่  33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีการจัดท านวัตกรรมมีการจัดท านวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์   งานวิจัยงานวิจัย  ประกอบด้วยประเประกอบด้วยประเด็นด็น
การประเมินการประเมิน  ดังนี้ดังนี้  ด้านนวัตกรรมด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้บริหารโดยผู้บริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  
ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ระบบการศึกษาและวิธีการเรียนรู้ของระบบการศึกษาและวิธีการเรียนรู้ของผู้ผู้ คนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแปลงแปลงไปตามยุคสมัย สไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ภาคการศึกษาต้องมี        งผลให้ภาคการศึกษาต้องมี        

การปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  การใช้การใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยีในการในการเข้าถึงข้อมูล และเข้าถึงข้อมูล และสามารถสามารถเรียนรู้ได้ใเรียนรู้ได้ในทุกที่นทุกที่  ทุกเวลาทุกเวลา  และจากและจาก
หลายช่องทางหลายช่องทาง  สังคมแห่งการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ในอนาคตระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่สังคมแห่งการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ในอนาคตระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่
เป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้เป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้   และคนอาจและคนอาจ
แสวงหาความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพของตนผ่านแสวงหาความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพของตนผ่าน   ระบบอ่ืนนอกเหระบบอ่ืนนอกเหนือจากระบบการศึกษามาตรฐานนือจากระบบการศึกษามาตรฐาน   ดังนั้นดังนั้น
ครูผู้สอนครูผู้สอนจ าเป็นจ าเป็นจะจะต้องต้องเรียนรู้ ค้นคว้า และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัย อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าองค์ความรู้มาเรียนรู้ ค้นคว้า และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัย อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าองค์ความรู้มา
ปรับปรุงวิชาชีพครูของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ทันต่อปรับปรุงวิชาชีพครูของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ทันต่อ เทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้   และและ
ความต้องการของผู้ความต้องการของผู้ เรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก    
    งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ(1) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ(1) 
ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งปรเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์ะดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์
โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการโดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน กาเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน กา รใช้อาคารรใช้อาคาร
สถานที่ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม และการจัดกิจกรรมสถานที่ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม และการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพันวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกของครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น (6) ดูแล สถานศึกษา (5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น (6) ดูแล 
บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินบ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ (5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ (5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย มอบหมาย   
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามภาระงานในด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานตามภาระงานในด้าน (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน(1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือปสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในระโยชน์ใน
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การจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น   และ และ (3) รวบรวมและ(3) รวบรวมและ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา
สถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชากสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาก ารของครูและบุคลากรทางการศึกษา ารของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย งานวิจัยฯ จึงขอจัดท า/รวบรวมไฟล์ข้อมูลประเภท ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย งานวิจัยฯ จึงขอจัดท า/รวบรวมไฟล์ข้อมูลประเภท ต่าง ๆ ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ือสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาพัฒนา
กระบวนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน และและการการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการศึกษาของครูผู้สอนต่อไป ของครูผู้สอนต่อไป เช่น ไฟล์หนังสือวิชาการ เช่น ไฟล์หนังสือวิชาการ 
ไฟล์งานวิจัยนวัตกรรมการสอน ไฟล์ไฟล์งานวิจัยนวัตกรรมการสอน ไฟล์เอกสารวิชาการทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น เอกสารวิชาการทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น   

55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.1 เพ่ือ5.1 เพ่ือรวบรวมไฟล์ข้อมูล และจัดประเภท มอบให้กับครูผู้สอนรวบรวมไฟล์ข้อมูล และจัดประเภท มอบให้กับครูผู้สอน  
  55..22  เพ่ือเพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสนับสนุนการให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาพัฒนากระบวนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
การศึกษาการศึกษา  

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ  

6.1.2 ความพึงพอใจ และประโยชน์ของข้อมูลที่ครูผู้สอนทุกคนได้รับ  
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูผู้สอนใช้ไฟล์ข้อมูลพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยชั้นเรียน หรือการ
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน 

6.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ 2562พ.ศ 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
ตค.ตค.  พย.พย.  ธค.ธค.  มค.มค.  กพ.กพ.  มีค.มีค.  เมยเมย  พคพค  มิยมิย  กคกค  สคสค  กยกย  

PP  

1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ                          

2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน   และและ
คณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัย  

                        

3. 3. แจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ แจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ                           

DD  

4. 4. ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บทครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บท                          

55. . ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัประชุมคณะกรรมการเพ่ือคั ดเลือกการให้ดเลือกการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย  

                        

6. 6. วิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการวิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการ
คัดเลือกคัดเลือก  

                        

CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          

8. ประเมินผลการด าเนินงาน8. ประเมินผลการด าเนินงาน                          

AA  
9. สรุปผลการด าเนินงาน9. สรุปผลการด าเนินงาน                          

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

สถานที่ด าเนินการสถานที่ด าเนินการ  : แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา: แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
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88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
    จากเงิน   งบประมาณจากเงิน   งบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   66,,000000  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  

8.1. ค่าวัสดุ 8.1. ค่าวัสดุ FFaasshh  ddrriivvee  เก็บข้อมูล 25 อัน เก็บข้อมูล 25 อัน 55,,000000  บาทบาท  
8.1. ค่าวัสดุ ค่าบริการเข้าเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 4 เล่ม  8.1. ค่าวัสดุ ค่าบริการเข้าเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 4 เล่ม  11,,000000  บาทบาท  

99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ครูผู้สอนมีข้อมูลหลากหลายส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยใน 

ชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน   

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน  ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงินตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน  

ปีงบประมาณประจ าปีปีงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. พ.ศ. 22556633  

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    จังหวัดจังหวัด  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  
      หน่วยหน่วย ::บาทบาท  

ที่ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
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 งานตามภาระงานประจ า  1,407,758.00             1,407,758.00 

1.1 งบด าเนินงาน  8,265,748.48                          8,265,748.48 

1.2 งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - - - 

 - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

 - ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - - - 

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,209,010.00             1,209,010.00 

2.1 --  โครงการพัฒนา ปรับปรุงโครงการพัฒนา ปรับปรุง  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาสถานศึกษา 

นายบุญชว่ย บัวคลี ่
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

100,000.00                        100,000.00 

2.2 --  โครงกโครงการพัฒนาครูตามารพัฒนาครูตาม  
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม 
หัวหน้างานบุคลากร 

150,000.00                   150,000.00 

2.3 --  โครงการประชุมคณะกรรมการโครงการประชุมคณะกรรมการ  
วิทยาลยัวิทยาลยั  

นางสาวยอแสง โกวิททว ี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

20,000.00             20,000.00 

2.4 --  โครงการพัฒนาการปรโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ะชาสัมพันธ์
วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา  

นางสาวยอแสง โกวิททว ี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

40,000.00                        40,000.00 

2.5 --  โครงการจัดสภาพแวดล้อมโครงการจัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาวจิิตรศิลป์ 

150,000.00                        150,000.00 

2.6 --  โครงการจัดท าแผนฝึกอบรมวิชาชพีโครงการจัดท าแผนฝึกอบรมวิชาชพี
ระยะสั้นระยะสั้น  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

-             - 
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ที่ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
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 

2.7 --  โครงการนิเทศการสอนโครงการนิเทศการสอน  
ภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษา  

นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

-             - 

2.8 --  โครงการพัฒนาสื่โครงการพัฒนาสื่อและระบบการอและระบบการ
สอน สอน EE--lleeaarrnniinngg  ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟก้ าลังวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟก้ าลัง  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟา้ 

-                        - 

2.9 --  โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่างมาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  

นายอกุฤษฏ ์วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท า

ความเย็น 

100,000.00                      100,000.00 

2.10 --  โครงการยกระดับภาษาอังกฤษโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรวิทยาลยัสารพัดชา่งสี่ให้กับบุคลากรวิทยาลยัสารพัดชา่งสี่
พระยาพระยา  

นางรัตนา  เจียรพพีันธ ์
หัวหน้าแผนกวิชา
ภาษาตา่งประเทศ 

20,000.00                       20,000.00 

2.11 --  โครงการอบรมการจัดท าโครงการอบรมการจัดท า  
แผนการจัแผนการจัดการเรียนรู้ดการเรียนรู้  

นายวชิระ  ไชยสิงห ์
หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 

30,000.00                      30,000.00 

2.12 --  โครงการอบรมการจัดท าสือ่โครงการอบรมการจัดท าสือ่  นายวชิระ  ไชยสิงห ์
หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 

20,000.00                      20,000.00 

2.13 --  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทัโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะกษะ
วิชาชีพวิชาชีพ  

นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

20,000.00                20,000.00 

2.14 --  โครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าโครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้า
ส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาชา่งติดต้ังส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาชา่งติดต้ัง
ไฟฟ้าในอาคารไฟฟ้าในอาคาร  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟา้ 

102,000.00                        102,000.00 

2.15 --  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร 

และโภชนาการ 

60,000.00                60,000.00 

2.16 --  โครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริมโครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และขนบประเพณีและขนบประเพณี  

นางสาวเพ็ญพร  เสรีกุล 
หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

33,000.00                         33,000.00 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    111144  

  

  

ที่ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
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 

2.17 --  โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฝึกอบรม  

นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

-             - 

2.18 --  โครงการจิตอาสาบรกิารวิชาชีพโครงการจิตอาสาบรกิารวิชาชีพ  นายอกุฤษฏ ์ วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

44,010.00                  44,010.00 

2.19 --  โครงการประเมินคุณภาพการโครงการประเมินคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพแผนกวิชาประเมินคุณภาพแผนกวิชา  

นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

-                - 

2.20 --  โครงการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานโครงการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการการศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส าหรับพ.ศ.2561 ส าหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการ
ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น  

นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

30,000.00                    30,000.00 

2.21 --  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563การศึกษา 2563  

นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

30,000.00                    30,000.00 

2.22 --  โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ  

นายสมบัติ พันเลิศจ านรรจ์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

100,000.00                      100,000.00 

2.23 --  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรถโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรถ
นะในการเป็นผู้ประกอบการมีงานท านะในการเป็นผู้ประกอบการมีงานท า
หรือการประกอบอาชีพอิสระหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ 

30,000.00                         30,000.00 

2.24 --  โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการโครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563ประจ าปีงบประมาณ 2563  

นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี 
หัวหน้างานวางแผน ฯ 

50,000.00                   50,000.00 

2.25 --  โครงการจัดท าแผนพัฒนา 2564โครงการจัดท าแผนพัฒนา 2564--
25662566  

นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี 
หัวหน้างานวางแผน ฯ 

30,000.00                         30,000.00 

2.26 --  โครงการวิจัยส ารวจ เร่ืองความโครงการวิจัยส ารวจ เร่ืองความ
ต้องการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นต้องการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
หัวหน้างานวิจยั ฯ 

3,000.00                     3,000.00 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    111155  

  

  

ที่ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณที่ใช ้
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 

2.27 --  โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และจัดท าพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ 

41,000.00                        41,000.00 

2.28 --  โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดกกระบวนการจัดการเรียนการสอนและารเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  

นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ  

6,000.00                     6,000.00 

3 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ  635,498.00             635,498.00 

3.1 --  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน สร้างเพื่อชุมชน ((FFiixx  IItt  CCeenntteerr))  

นายอกุฤษฏ ์วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

596,498.00                        596,498.00 

3.2 --  โครงการรณรงค์ เผยแพร่ โครงการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์การป้องกันและแก้ไขประชาสัมพันธ ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติด  

นายกฤษดา  โฉมศร ี
หัวหน้างานปกครอง 

18,000.00                         18,000.00 

3.3 --  โครงการเยี่ยโครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการมบ้านผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

21,000.00                         21,000.00 

3.4 --  โครงการความร่วมมือกับสถานโครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  

นางมาลี  ทองค า 
หัวหน้างานความร่วมมอืฯ 

-                         - 

3.5 --  โครงการเครือข่ายความร่วมมอืในโครงการเครือข่ายความร่วมมอืใน
การพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียน  

นางมาลี  ทองค า 
หัวหน้างานความร่วมมอืฯ 

-                         - 

3.6 --  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ 

-                         - 

3.7 --  โครงการส่งเสริมการประกอบโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ 

-                         - 

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) 31,500.00             31,500.00 

4.1 --  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ช่างไม้โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ช่างไม้  นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง 31,500.00                  31,500.00 



  

แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    111166  

  

  

  

  

ภาคผนวกภาคผนวก  









 

 

 
 

 
 
 
 

ปรัชญาของวิทยาลัยปรัชญาของวิทยาลัย  

““การศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเองการศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง””  

 

  

เอกลักษณ์วิทยาลัยเอกลักษณ์วิทยาลัย  
““สถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม””  

  

  

  

อัตลักษณ์วิทยาลัยอัตลักษณ์วิทยาลัย  

““มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้นมีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น””  
  

 

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพ่ระยา 

www.spy.ac.th 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  


บทน าบทน า  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


  
  


ปรัชญาปรัชญา                


““วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา““การศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเองการศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาสังคมและตนเอง””  


        
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์                       


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


                  


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


  
อัตลักษณ์ อัตลักษณ์   


““มีทักษะวิชาชีพในระยะสั้นมีทักษะวิชาชีพในระยะสั้น””  
  


เอกลักษณ์เอกลักษณ์  
““สสถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมถานศึกษาด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม””  
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ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2      


ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  


ชื่อสถานศึกษาชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษ    SSiipphhrraayyaa  PPoollyytteecchhnniicc  CCoolllleeggee  


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


      จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานคร    รหัสไรหัสไปรษณีย์  10500ปรษณีย์  10500  


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


โทรสารโทรสาร      โทร. 02โทร. 02--23322522332252  


เว็บไซต์เว็บไซต์      wwwwww..ssppyy..aacc..tthh  


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


      วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอ่ียมละออ)ระยา (สาขาเอ่ียมละออ)  เนื้อท่ีเนื้อท่ี      380380  ตารางวาตารางวา  


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


มีมีอาคารเรียน   รวมทั้งอาคารเรียน   รวมทั้งสิ้นสิ้น    3  หลัง3  หลัง  มีห้องทั้งสิ้นมีห้องทั้งสิ้น  8080  ห้องห้อง  ได้แก่ได้แก่  


11..  อาคาร 1อาคาร 1  จ านวนจ านวน  11  หลังหลัง  4040  ห้องห้อง  พ.ศ. 2459พ.ศ. 2459  


22..  อาคาร 2อาคาร 2  จ านวนจ านวน  11  หลังหลัง  3030  ห้องห้อง  พ.ศ. 2490พ.ศ. 2490  


33..  ออาคาร 3 าคาร 3   จ านวนจ านวน  11  หลังหลัง  1010  ห้องห้อง  พ.ศ. 2526พ.ศ. 2526  


บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)บ้านพักเจ้าหน้าที่ (1)  จ านวนจ านวน  --  หลังหลัง  


บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2บ้านพักเจ้าหน้าที่ (2))  จ านวนจ านวน  --  หลังหลัง  


อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์   จ านวนจ านวน  --  หลังหลัง  


  
  


  
  


  
  
  
  
  
  
  



http://www.spy.ac.th/
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


  
  
  
  
  
  
  


งานบริหารงานทัว่ไปงานบริหารงานทัว่ไป  
(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)  


  
งานบุคลากรงานบุคลากร  


(นางสุกัญญา  แย้มย้ิม)(นางสุกัญญา  แย้มย้ิม)  
  


งานการเงนิงานการเงนิ  
(นางสาววัลลี   ตรวีุฒิ)(นางสาววัลลี   ตรวีุฒิ)  


งานอาคารสถานที่งานอาคารสถานที่  
(นายบุญช่วย  บัวคลี่)(นายบุญช่วย  บัวคลี่)  


งานพัสดุงานพัสดุ  
(นายนพดล  นภวรรณ)(นายนพดล  นภวรรณ)  


งานการบัญชีงานการบัญชี  
(นางสาวรภทัภร  (นางสาวรภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)ภาชนะภคณัฐ)  


งานศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศงานศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศ  
(นาย(นายสมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์สมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์))  


งานความร่วมมืองานความร่วมมือ  
((นางมาลี  ทองค านางมาลี  ทองค า))  


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)  
(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)(น.ส.รภทัภร  ภาชนะภคณัฐ)  


  


งานกจิกรรมนกัเรียนนกัศึกษางานกจิกรรมนกัเรียนนกัศึกษา  
นางสาวเพญ็พร  เสรีกุลนางสาวเพญ็พร  เสรีกุล  


งานครทูี่ปรึกษางานครทูี่ปรึกษา  
(นา(นางสาววรรณวิสาข์  สเีทา)งสาววรรณวิสาข์  สเีทา)  


  
งานปกครองงานปกครอง  


(นายกฤษดา  โฉมศรี)(นายกฤษดา  โฉมศรี)  
  


แผนกวิชาสามัญและแผนกวิชาชีพแผนกวิชาสามัญและแผนกวิชาชีพ  
(หัวหน้าแผนก)(หัวหน้าแผนก)  


  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
((นายชาลี  วงนายชาลี  วงศ์สอนธรรมศ์สอนธรรม))  


  
งานวัดผลและประเมนิผลงานวัดผลและประเมนิผล  
(นางสาวเพ็ญพร  เสรกีุล)(นางสาวเพ็ญพร  เสรกีุล)  


  
  


ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
(นายโกวิทย์  ส่องสี)(นายโกวิทย์  ส่องสี)  


ฝ่ายแผนงานแฝ่ายแผนงานและความร่วมมือละความร่วมมือ  
(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)  


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา  
((นายนพดล  นภวรรณนายนพดล  นภวรรณ))  


  


ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
(นางสุกั(นางสุกัญญา  แย้มยิ้มญญา  แย้มยิ้ม))  


คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษาผู้อ านวยการสถานศึกษา  
(นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ)(นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ)  


  


งานทะเบียนงานทะเบียน  
    (นางเอกกาญจน์ พรหม(นางเอกกาญจน์ พรหมเกิด)เกิด)  


งานประชาสมัพันธ์งานประชาสมัพันธ์  
(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)(นางสาวยอแสง  โกวิททวี)  


งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ  
(นางสาวทิพวรรณ  ทนุ)(นางสาวทิพวรรณ  ทนุ)  


  


งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์  
(นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์)(นายเลอพงษ์  สุวรรณนนัท์)  


  


งานวางแผนและงบประมาณงานวางแผนและงบประมาณ  
(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)(นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี)  


งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
((นางสาววรรณวิสาข์  สเีทา)นางสาววรรณวิสาข์  สเีทา)  


งานสวัสดกิารนักเรียนนกัศึกษางานสวัสดกิารนักเรียนนกัศึกษา  
(นายสานนท ์ มะนาวหวาน)(นายสานนท ์ มะนาวหวาน)  


  
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  


(นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล)(นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล)  


งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุดงานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด  
(นายสมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์)(นายสมบัติ  พันเลิศจ านรรจ์)  


  
  งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีงานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี  


(นายบุ(นายบุญช่วย  บัวคลี่ญช่วย  บัวคลี่ ))  
  


งานสื่อการเงานสื่อการเรียนการสอนรียนการสอน  
(นายวชิระ  ไชยสิงห์)(นายวชิระ  ไชยสิงห์)  
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ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลบุคลากข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  


  
ข้าราชการข้าราชการ    รวมรวม  2222  คนคน    (ข้าราชการ(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)ครู และข้าราชการพลเรือน)  


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


11..    นายพรชัยนายพรชัย  ปิ่นสุวรรณปิ่นสุวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 
วิทวิทยฐานะยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


--  ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้อ านวยการวิทยาลัย  


22..    นายโกวิทย์นายโกวิทย์  ส่องสีส่องสี  ปริญญาโทปริญญาโท  รองรอง
ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


--  รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการ  


33..    นางสุกัญญานางสุกัญญา  แย้มยิ้มแย้มยิ้ม  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


--วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด ––
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์  
--วิชางานประดิษฐ์ของวิชางานประดิษฐ์ของ
ช าร่วยและของที่ระลึกช าร่วยและของที่ระลึก  


--ท าหน้าที่ท าหน้าที่แทน รองฝ่ายวิชาการแทน รองฝ่ายวิชาการ  
--หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  
--หัวหน้าสาขาเอี่ยมละออหัวหน้าสาขาเอี่ยมละออ  


44..    นายนพดลนายนพดล  นภวรรณนภวรรณ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --ท าหน้าที่แทน รองฝ่ายพัฒนาท าหน้าที่แทน รองฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรยีนฯกิจการนักเรยีนฯ  
--หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  


55..    นางสาวบุญนาคนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีภัทรพงศ์มณี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


--วิชาเสื้วิชาเสื้อเบื้องต้นอเบื้องต้น  
--วิชาเสื้อสมัยนยิม 1วิชาเสื้อสมัยนยิม 1  


--ท าหน้าที่แทน รองฝ่ายแผนงานท าหน้าที่แทน รองฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือและความร่วมมือ  
--หัวหน้างานวางแผนและหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณงบประมาณ  
--หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกายแต่งกาย  


66..    นางมาลีนางมาลี  ทองค าทองค า  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


--วิชาขนมอบ 1วิชาขนมอบ 1  --หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  


77..    นางสาวจรินทร์นางสาวจรินทร์  เลี้ยงสุขเลี้ยงสุข  ปริปริญญาตรีญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


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


--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์  


88..    นายวชิระนายวชิระ  ไชยสิงห์ไชยสิงห์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


--วิชาอิเล็กทรอนิกส์วิชาอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นเบื้องต้น  


--หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชหัวหน้าแผนกวิชาช่างาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  


99..    นายเลอพงษ์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์สุวรรณนันท์  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ


พิเศษพิเศษ  


--วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
ในอาคารในอาคาร  
--วิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้าวิชาช่างมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับกระแสสลับ  


--หัวหน้างานวิจัยฯหัวหน้างานวิจัยฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  


1100..    นายชาลีนายชาลี  วงศ์สอนธรรมวงศ์สอนธรรม  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  --วิชาการวาดเขียนวิชาการวาดเขียน --หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการหัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการ
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  


วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


พื้พื้นฐานนฐาน  เรียนการสอนเรียนการสอน  
--หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศลิป์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศลิป์  


1111..    นายชัยวัสส์นายชัยวัสส์  วรพงศธรวรพงศธร  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


--วิชาช่างประกอบโครงวิชาช่างประกอบโครง
อะลูมิเนยีม1,2,3อะลูมิเนยีม1,2,3  
--วิชาออกแบบและวิชาออกแบบและ
ประเมินราคา 1,2,3ประเมินราคา 1,2,3  


--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
--หัวหน้าสาขาบ่อนไก่หัวหน้าสาขาบ่อนไก่  


1122..    นายบุญช่วยนายบุญช่วย  บัวคลี่บัวคลี่  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


--วิชาช่างจักรยานยนต์วิชาช่างจักรยานยนต์  --หัวหน้างานอาคารสถานทีหัวหน้างานอาคารสถานที  
--หัวหน้างานทวิภาคีหัวหน้างานทวิภาคี  
--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา  
ช่างยนต์ช่างยนต์  


1133..    นางรัตนานางรัตนา  เจียรพีพันธ์เจียรพีพันธ์  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


--วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (ระดับต้น)การสื่อสาร (ระดับต้น)  


--หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ  


1144..    นายสมบตัินายสมบตัิ  พันเลิศจ านรรจ์พันเลิศจ านรรจ์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  
วิทยฐานะวิทยฐานะ
ช านาญการช านาญการ  


--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปดา้นกราฟิกส าเรจ็รูปดา้นกราฟิก  


--หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
--หัวหน้างานวิทยบริการและหัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุดห้องสมุด  


1155..    นายกฤษดานายกฤษดา  โฉมศรีโฉมศรี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาช่างเครื่องล่างวิชาช่างเครื่องล่าง
รถยนต์รถยนต์  


--หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  


1166..    นางสาวยอแสงนางสาวยอแสง  โกวิททวีโกวิททวี  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาโปรแกรมวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูปคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป
จัดพิมพ์เอกสารจัดพิมพ์เอกสาร  
--วิชาโปรแกรมวิชาโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูปคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป
ออกแบบงานน าเสนอออกแบบงานน าเสนอ  


--หัวหน้างานประชาสมัพันธ์หัวหน้างานประชาสมัพันธ์  
--หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไปหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  


1177..    นายอุกฤษฏ์นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกลุวัชระพิริยะกลุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชางานติดตั้งวิชางานติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองปรับอากาศ  
--วิชางานซ่อมและบ ารุวิชางานซ่อมและบ ารุงง
เคเคร่ืองปรับอากาศร่ืองปรับอากาศ  


--หัวหน้างานโครงการพิเศษฯหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท า
ความเย็นความเย็น  


1188..    นางสาวเพ็ญพรนางสาวเพ็ญพร  เสรีกลุเสรีกลุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาแต่งหน้าพ้ืนฐานวิชาแต่งหน้าพ้ืนฐาน  
--วิชาแต่งหน้าโอกาสวิชาแต่งหน้าโอกาส
พิเศษพิเศษ  
--วิชาเกล้าผมวิชาเกล้าผม--ถักเปียถักเปีย  


--หัวหน้างานวัดผลประเมินผลหัวหน้างานวัดผลประเมินผล  
  


1199..    นางสาวทิพวรรณนางสาวทิพวรรณ  ทนุทนุ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาอาหารยุโรปวิชาอาหารยุโรป  
--วิชาขนมอบยอดนิยมวิชาขนมอบยอดนิยม  


--หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้า และประกอบธุรกิจการค้า และประกอบธุรกิจ  
--หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  


2200..    นางสาวรภัทภรนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐภาชนะภคณัฐ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการบัญชีซื้อขายวิชาการบัญชีซื้อขาย
สินค้าส าหรับธรุกิจสินค้าส าหรับธรุกิจ
เจ้าของคนเดียวเจ้าของคนเดียว  
--วิชาการใช้โปรแกรมวิชาการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่องานบัญชีส าเรจ็รูปเพื่องานบัญชี  


--หัวหน้างานบัญชีหัวหน้างานบัญชี  
--หัวหน้หัวหน้างานประกันคณุภาพฯางานประกันคณุภาพฯ  
--หัวหน้าแผนกวิชาบัญชีหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี  


2211..    นางสาววัลลีนางสาววัลลี  ตรีวุฒิตรีวุฒิ  ปริญญาโทปริญญาโท  ครูครู  --วิชาการเขียนภาพวิชาการเขียนภาพ
ไทยไทย  


--หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกลุนามสกลุ  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
(ป.เอก/โท/ตรี)(ป.เอก/โท/ตรี)  ครูผู้สอนครูผู้สอน  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  


2222..    นางสาววรรณวิสาข์นางสาววรรณวิสาข์  สีเทาสีเทา  ปริญญาตรีปริญญาตรี  ครูครู  --วิชาคุกกี้และเค้กวิชาคุกกี้และเค้ก  
--วิชาพาย พัฟเพสตรี้ วิชาพาย พัฟเพสตรี้ 
ขนมเปี๊ยะและขนมอบขนมเปี๊ยะและขนมอบ
ทั่วไปทั่วไป  


--หัวหน้างานแนะแนวฯหัวหน้างานแนะแนวฯ  
--หัวหน้างานครูที่ปรึหัวหน้างานครูที่ปรึกษากษา  


  
ลูกจ้างประจ าลูกจ้างประจ า    รวมรวม  88  คนคน    ((ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  


ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  


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


ตกแต่งตกแต่ง  
พนักงานพนักงานงานพัสดุงานพัสดุ  ส 2ส 2  


33..    นางเรียมนางเรียม  พุ่มเรืองพุ่มเรือง  ป.4ป.4  --  พนักงานบริการ บ 2พนักงานบริการ บ 2  
44..    นายมงคลนายมงคล  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนต์ ส 2พนักงานขับรถยนต์ ส 2  


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


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


พนักงานราชการพนักงานราชการ  รวมรวม  22  คนคน    ((ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  


ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  


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


ในด้านกราฟิกในด้านกราฟิก  
--วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานส านักงานในงานส านักงาน  


หัวหน้างานทะเบียนหัวหน้างานทะเบียน  


22..    นางสาวจุฑามาศนางสาวจุฑามาศ  เรืองทองเรืองทอง  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
  


ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว    รวมรวม  1212  คนคน    ((ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไปท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป))  


ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  


(ป(ปเอกเอก./โท/ตรี)./โท/ตรี)  สอนวิชาสอนวิชา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไปสนับสนุน/ธุรการทั่วไป  
11..    นายประสารนายประสาร  ถนนทิพย์ถนนทิพย์  ปริญญาโทปริญญาโท  --วิชาหัวิชาหัตถกรรมเครื่องหนังตถกรรมเครื่องหนัง  --หัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกวิชาหัตถกรรมวิชาหัตถกรรม  
22..    นางสุภาณีนางสุภาณี  เฉลยวาเรศเฉลยวาเรศ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --วิชาเสริมสวยวิชาเสริมสวย  --  
33..    นางไพรวัลย์นางไพรวัลย์  บุษปันบุษปัน  ป.4ป.4  --วิชางานเย็บจักรวิชางานเย็บจักร


อุตสาหกรรม                 อุตสาหกรรม                   
--วิชาชุดติดกันวิชาชุดติดกัน  
--วิชาเสื้อเบื้วิชาเสื้อเบื้องต้นองต้น  
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ที่ที่  ชื่อ ชื่อ ––  นามสกุลนามสกุล  
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  


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


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


55..    นายธีระชัยนายธีระชัย  แซ่ลิ้มแซ่ลิ้ม  ปวส.ปวส.  วิชาวาดเขียนลายเส้นวิชาวาดเขียนลายเส้น  --เจ้าหน้าที่งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
66..    นางสาวแววดาวนางสาวแววดาว  ยาประกัลป์ยาประกัลป์  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
77..    นางสาวชลลดานางสาวชลลดา  ตระกูลตั้งจิตรตระกูลตั้งจิตร  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  --เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  


--เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานและความ
ร่วมมือร่วมมือ  


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


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


ทั่วไปทั่วไป  
1111..    นางจุไรรัตน์นางจุไรรัตน์  โมกขะศักดิ์โมกขะศักดิ์  ม.3ม.3  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
1122..    นายประดิษฐ์นายประดิษฐ์  รักสุภาพรักสุภาพ  ป.ป.44  --  --นักการนักการ--ภารโรงภารโรง  
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เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษาเป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา  
หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา   


หลักสูตรส าหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563หลักสูตรส าหรับคนพิการ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563  


ประเภทวิชา/สประเภทวิชา/สาขาาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  


ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  


ปีการศึกปีการศึกษา 2563ษา 2563  รวม รวม ::  คนคน  


รุ่นที่ 193รุ่นที่ 193  รุ่นที่ 194รุ่นที่ 194  รุ่นที่ 195รุ่นที่ 195  รุ่นที่ 196รุ่นที่ 196  


ประเภทประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมวิชาช่างอุตสาหกรรม            


สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์            


ช่างจักรยานยนต์ช่างจักรยานยนต์  3030  3030  3030  3030  120120  


ช่างเครื่องล่างรถยนต์ช่างเครื่องล่างรถยนต์  1515  1515  1515  1515  6060  


สาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์            


อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  1515  1515  1515  1515  6060  


สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า            


ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1515  1515  1515  1515  6060  


ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  1515  1155  1515  1515  6060  


สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ            
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 1  1515  1515  1515  1515  6060  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2  1515  1515  1515  1515  6060  
ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3  1515  1515  1515  1515  6060  
ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 1อะลูมิเนียม 1  


1515  1515  1515  1515  6060  


ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 2อะลูมิเนียม 2  


1515  1515  1515  1515  6060  


ช่างออกแบบและประมาณราคางานช่างออกแบบและประมาณราคางาน
อะลูมิเนียม 3อะลูมิเนียม 3  


1515  1515  1515  1515  6060  


สาขาวิชาสาขาวิชาช่างเครื่องท าความเย็นช่างเครื่องท าความเย็น            


งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  2525  2525  2525  2525  100100  


งานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศงานซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  2525  2525  2525  2525  100100  


ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรม            


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์            


โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงานโปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน  2200  2200  2200  2200  8800  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปงานกราฟิก ปงานกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  


2200  2200  2200  2200  8800  


โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd))  


2200  2200  2200  2200  8800  
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ประเภทวิชา/สประเภทวิชา/สาขาาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  


ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  


ปีการศึกปีการศึกษา 2563ษา 2563  รวม รวม ::  คนคน  


รุ่นที่ 193รุ่นที่ 193  รุ่นที่ 194รุ่นที่ 194  รุ่นที่ 195รุ่นที่ 195  รุ่นที่ 196รุ่นที่ 196  


โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสารเอกสาร((MMiiccrroossoofftt  PPoowweerrPPooiinntt))  


2200  2200  2200  2200  8800  


การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 
((PPHHOOTTOOSSHHOOPP))  


2200  2200  2200  2200  8800  


พิพิมพ์ดีด มพ์ดีด ––  คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์   2200  2200  2200  2200  8800  


สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบัญชี            
การบัญชีซื้อขายสินค้าส าหรับธรุกจิเจ้าของคนเดียวการบัญชีซื้อขายสินค้าส าหรับธรุกจิเจ้าของคนเดียว  2200  2200  2200  2200  8800  


การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  2200  2200  2200  2200  8800  


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว            


สาขาวิชาภาษาต่างประเทศสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ            


ภาษาอังกฤษเพ่ืภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอการสื่อสาร  ((ระดับต้นระดับต้น))  2200  2200  2200  2200  8800  


ประเภทวิชาประเภทวิชาศิลปกรรมศิลปกรรม            


สาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาวิจิตรศิลป์            


การวาดเขียนพ้ืนฐานการวาดเขียนพ้ืนฐาน  5050  5050  5050  5050  200200  


การเขียนภาพไทยการเขียนภาพไทย  5050  5050  5050  5050  200200  


สาขาวิชาหัตถกรรมสาขาวิชาหัตถกรรม            


หัตถกรรมเครื่องหนังหัตถกรรมเครื่องหนัง  5050  5050  5050  5050  200200  


งานหนังตอกลายงานหนังตอกลาย  5050  5050  5050  5050  200200  


หัตถกรหัตถกรรมงานเชือกรมงานเชือก  2200  2200  2200  2200  8800  


งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหินงานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน   2200  2200  2200  2200  8800  


งานประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึกงานประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก  2200  2200  2200  2200  8800  


ประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาคหกรรม            


สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย            


เสื้อเบื้องต้นเสื้อเบื้องต้น  2020  2020  2020  2020  8080  


เสื้อสมัยนิยม 1เสื้อสมัยนิยม 1  2020  2020  2020  2020  8080  


งานเย็งานเย็บจักรอุตสาหกรรมบจักรอุตสาหกรรม  2020  2020  2020  2020  8080  


ชุดติดกันชุดติดกัน  2020  2020  2020  2020  8080  


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            


ขนมอบ 1ขนมอบ 1  2200  2200  2200  2200  8800  


อาหารยุโรปอาหารยุโรป  2200  2200  2200  2200  8800  


ขนมอบยอดนิยมขนมอบยอดนิยม  2200  2200  2200  2200  8800  
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ประเภทวิชา/สประเภทวิชา/สาขาาขาวิชาวิชา  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  


ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2  


ปีการศึกปีการศึกษา 2563ษา 2563  รวม รวม ::  คนคน  


รุ่นที่ 193รุ่นที่ 193  รุ่นที่ 194รุ่นที่ 194  รุ่นที่ 195รุ่นที่ 195  รุ่นที่ 196รุ่นที่ 196  


งานแปรรูปอาหารงานแปรรูปอาหาร  2200  2200  2200  2200  8800  


ขนมไทยขนมไทย  2200  2200  2200  2200  8800  


พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไปบทั่วไป  2200  2200  2200  2200  8800  


คุกกี้และเค้กคุกกี้และเค้ก  2200  2200  2200  2200  8800  


การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐานการแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน  2200  2200  2200  2200  8800  


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป            


แต่งหน้าขั้นพ้ืนฐานแต่งหน้าขั้นพ้ืนฐาน  2200  2200  2200  2200  8800  


แต่งหน้าโอกาสพิเศษแต่งหน้าโอกาสพิเศษ  2200  2200  2200  2200  8800  


เกล้าผม เกล้าผม ––  ถักเปียถักเปีย  2200  2200  2200  2200  8800  


ตัดผมชายระดับ 1ตัดผมชายระดับ 1  2200  2200  2200  2200  8800  


ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยมตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม  2200  2200  2200  2200  8800  


ซอยผม ซอยผม ––  ดัดผมดัดผม  2200  2200  2200  2200  8800  


ยืดผมยืดผม  2200  2200  2200  2200  8800  


เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผม  2200  2200  2200  2200  8800  


ซอยผม ซอยผม ––  ดัดผมฟรีสไตล์ดัดผมฟรีสไตล์  2200  2200  2200  2200  8800  


รวมรวม  1,081,0800  1,081,0800  1,1,080080  1,1,080080  44,,332200  


โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการพิเศษอ่ืน ๆ             


--  บริการวิชาชีพบริการวิชาชีพ  500500    500500    1,001,0000  


--  บริการวิชาการบริการวิชาการ  500500    500500    1,0001,000  


รวมรวม  1,01,00000    1,1,000000    2,0002,000  


หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม            


--  วิชาวาดเขียนวิชาวาดเขียน  200200    200200    400400  


--  วิชาแต่งหน้าและถักเปียวิชาแต่งหน้าและถักเปีย  3030    3030    6060  


--  วิชาพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมวิชาพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม  --    3030    3030  


--  วิชาอาหารขนมวิชาอาหารขนม  --    3030    3030  


--  วิชาตัดเย็บเสื้อวิชาตัดเย็บเสื้อ  --    3030    3030  


รวมรวม  230230    320320    550550  
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สรุสรุปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563ปจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2563  
  


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    4,4,323200  คนคน  
หลักสูตรแกนมัธยมหลักสูตรแกนมัธยม    555500  คนคน  
โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการพิเศษอ่ืน ๆ     2,0002,000  คนคน  
  รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  6,6,878700  คนคน  
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ส่วนที่ส่วนที่  33  
ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  --  รายจ่ายรายจ่าย    ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 22556633  


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
11..  ประประมาณการรายรับมาณการรายรับ        29,002,284.8229,002,284.82    


  ก. เงินรายได้ก. เงินรายได้  ((บกศ.) บกศ.)     33,,390390 ,,064.82064.82      
      --  ยอดยกมาจากปีปัจจุบันยอดยกมาจากปีปัจจุบัน  2,390,064.822,390,064.82            
      --  คาดว่ามีรายรับในปีต่อไปคาดว่ามีรายรับในปีต่อไป  1,000,000.001,000,000.00            


  ข. เงินงบประมาณ ปีข. เงินงบประมาณ ปี  22556633  ที่คาดว่าจะได้รับที่คาดว่าจะได้รับ  24,452,960.4824,452,960.48    
  


  
งบบุคลากรงบบุคลากร    14,585,620.0014,585,620.00    


        
  


งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  77,,000000 ,,000.00000.00    
        


  
งบลงทุนงบลงทุน  --    


        
  


งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน  --    
        


  
งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  1,026,600.001,026,600.00    


        22..  ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายจ่าย              29,002,284.8229,002,284.82    


  
งบบุคลากรงบบุคลากร    


  
15,815,88484,,7237230.0.52   


  
  


  --  เงินเดือนเงินเดือน  1111,,662211,,552200..0000          
  


  
  --  ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  22,,442233,,888800..0000          


  
  


  --  ค่ค่าตอบแทนพนักงานราชการาตอบแทนพนักงานราชการ  554400,,222200..0000          
      --    เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว  11,,080899,,703.52703.52            


  
  --    เงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้างเงินเพ่ิมค่าครองชีพลูกจ้าง
ชั่วคราวชั่วคราว  


209209,,400.00400.00          
  


  
งบด าเนินงานงบด าเนินงาน    99,,009900,,996611..3300    


  
  


  --    ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน   1,994,400.00         
      --    ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  527,284.00           


    --    ค่าวัสดุค่าวัสดุ  1,431,476.48           


  
  --    ค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภค  22,,559900,,881166..0000          


      --    โครงการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ   22,,554466,,998844..8822            


  
งบลงทุนงบลงทุน    33,,000000,,000000..0000    


  
  


  --    ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์  33,,000000,,000000..0000          
  


  
  --    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  --      


  
  


  
  


งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน    --    
      --    สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  --    --        


  
งบรางบรายจ่ายอ่ืนยจ่ายอ่ืน    1,026,600.001,026,600.00    


  
  


--โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพ่ือคืนครูให้นักเรียนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน  


117117,,600.00600.00    


    


  


--โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชนเพ่ือชุมชน  


500,000.00500,000.00      
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ส่วนที่ส่วนที่  33  


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


  
--  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  


50,000.0050,000.00      
      


  
--  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษา  


21,000.0021,000.00      
      


  --  โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  300,000.00300,000.00            


  
--  โครงการขยายและยกระดับโครงการขยายและยกระดับ  
อาชีวศึกษาทวิภาคีอาชีวศึกษาทวิภาคี  


20,000.0020,000.00      
      


  
--  โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติด  


18,000.0018,000.00      
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 25สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 256363  
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


  2424,,565565,,620.00620.00  --  --  2222,,337744,,880044..0000  117,600.00117,600.00  50500,000.000,000.00  50,000.0050,000.00  21,000.0021,000.00  300,00.00300,00.00  2020,,0000.0000.00  18,18,00000.000.00  1,1,0026,600.0026,600.00  33,,339900,,06064.4.8282  2277,,601601,,445445..6464  


--  งบบุคลากรงบบุคลากร  14,585,14,585,62620.000.00  --  --  1144,,558855,,662200..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  1,1,299299,,103103..5252  15,815,88484,,723723..5252  


เงินเดือนข้าราชการเงินเดือนข้าราชการ  10,386,720.0010,386,720.00      10,386,720.0010,386,720.00                --    10,386,720.0010,386,720.00  


เงินวิทยฐานะเงินวิทยฐานะ  764,400.00764,400.00      764,400.00764,400.00                --    764764,400.00,400.00  


เงินประจ าต าแหน่งเงินประจ าต าแหน่ง  470,400.00470,400.00      470,400.00470,400.00                --    470,400.00470,400.00  


ค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการข้าราชการ  


--      --                --    --  


ค่าจ้างลูกจ้างประจ าค่าจ้างลูกจ้างประจ า  2,423,880.002,423,880.00      2,423,880.002,423,880.00                --    2,423,880.002,423,880.00  


ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  --      --                --  1,01,08989,,703703..5252  1,01,08989,,703703..5252  


เเงินอื่น ๆงินอื่น ๆ  (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)  --      --                --  209,400.00209,400.00  209,400.00209,400.00  


ค่าตอบแทนพนักงานราชการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  540,540,22220.000.00      540,540,22220.000.00                --    540,540,22220.000.00  


--  งบด าเนินการงบด าเนินการ  66,,998800,,000000..0000  --  --  66,,998800,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  11,,669900,,996611..3300  66,,448800,,114455..3300  


--  ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  11,,669944,,440000..0000  --  --  11,,669944,,440000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  300,000.00300,000.00  11,,999944,,440000..0000  


ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ า)ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ า)  134,400.00134,400.00      134,400.00134,400.00                    134,400.00134,400.00  


เงินค่าตอบแทนนอกเวลาเงินค่าตอบแทนนอกเวลา  360,000.00360,000.00      360,000.00360,000.00                  300,000.00300,000.00  660,000.00660,000.00  


เงินค่าสอนพิเศษเงินค่าสอนพิเศษ  1,1,220000,,000000..0000      11,,220000,,000000..0000                    11,,220000,,000000..0000  


ค่าเบี้ยประชุมกรรมการค่าเบี้ยประชุมกรรมการ        --                    --  


ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น 


      --                    --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต้ภาคใต้  


      --                    --  


--  ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  443300,,779999..5522  --  --  443300,,779999..5522  --  --  --  --  --  --  --  --  9966,,448844..4488  552277,,228844..0000  


ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ า)ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ า)        --                    --  


ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ า)ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ า)        --                    --  


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการราชการ  


150,000.00150,000.00      150,000.00150,000.00                  20,000.0020,000.00  170,000.00170,000.00  


ค่าซ่อมรถยนต์ราชการค่าซ่อมรถยนต์ราชการ  100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  


ค่าซ่อมครุภัณฑ์ค่าซ่อมครุภัณฑ์  100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  


ค่าค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างซ่อมสิ่งก่อสร้าง        --                    --  


ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการ  53,799.5253,799.52      53,799.5253,799.52                  2211,,220000..4488  7755,,000000..0000  


ค่าเงินสมทบประกันสังคมค่าเงินสมทบประกันสังคม  2727,,000000..0000      2727,,000000..0000                  5555228844..0000  8822,,228844..0000  


--  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  11,,443311,,447766..4488  --  --  11,,431431,,476.48476.48  --  --  --  --  --  --  --  --  --  1,390,000.001,390,000.00  


วัสดุส านัวัสดุส านักงานกงาน  200,000.00200,000.00      200,000.00200,000.00                    200,000.00200,000.00  


วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  90,000.0090,000.00      90,000.0090,000.00                    90,000.0090,000.00  


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


วัสดุการศึกษาวัสดุการศึกษา  1,1,002211,,447766..4488      1,1,002211,,447766..4488                    11,,002211,,447766..4488  


วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุงานบ้านงานครัว  990,000.000,000.00      990,000.000,000.00                    990,000.000,000.00  


วัสดุหนังสือ วารสารและต าราวัสดุหนังสือ วารสารและต ารา        --                    --  


วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์        --                    --  


วัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง        --                    --  


วัสดุยานพาหนะและขนส่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        --                    --  
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


--  ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)  2,192,592.002,192,592.00  --  --  2,192,592.002,192,592.00  --  --  --  --  --  --  --  --  --  2,192,592.002,192,592.00  


ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์  20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  


ค่าน้ าประปาค่าน้ าประปา  131366,000.00,000.00      131366,000.00,000.00                    113636,000.00,000.00  


ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า  2,000,000.002,000,000.00      2,000,000.002,000,000.00                    2,000,000.002,000,000.00  


ค่าไปรษณีย์ค่าไปรษณีย์  4,4,000000.00.00      4,4,000000.00.00                    4,4,000000.00.00  


ค่าอินเตอร์เค่าอินเตอร์เน็ตน็ต  30,816.0030,816.00      30,816.0030,816.00                    30,816.0030,816.00  


--  งบลงทุนงบลงทุน  33,,000000,,000000..0000  --  --  33,,000000,,000000..0000  --  --  --  --  --  --  --  --  --  33,,000000,,000000..0000  


3.1 ครุภัณฑ์3.1 ครุภัณฑ์  33,,000000,,000000..0000      33,,000000,,000000..0000                    33,,000000,,000000..0000  


        --                    --  


3.2 สิ่งก่อสร้าง3.2 สิ่งก่อสร้าง        --                    --  


        --                    --  


--  งบเงินงบเงินอุดหนุนอุดหนุน  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  


--  อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ  
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


      --                      


--  อุดหนุนโครงการวิจยัและอุดหนุนโครงการวิจยัและ  
พัฒนาพัฒนา  


      --                      


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


--  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี        --                      


--  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษากษา
ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  


      --                      


--  อุดหนนุการสอนเกษตรระยะสั้นอุดหนนุการสอนเกษตรระยะสั้น        --                      
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อุดหนุนกิจกรรมองค์การ 
อกท.อกท.  


      --                    --  


--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรมวิชาชีพอุตสาหกรรม  


      --                    --  


--  อุดหนุนการหารายได้ระหว่างอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนเรียน  


      --                    --  


--  อุดหนุนนักเรียนจังหวัดอุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้ภาคใต้  


      --                    --  


--  อุดหนุนกิจกรรมองค์การอุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณิชยกรรมวิชาชีพพาณิชยกรรม  


      --                    --  


--  ทุนการศึกษาในระดับทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีปริญญาตรี  


      --                    --  


--  โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยีโครงการวิทยาลยัเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ฐานวิทยาศาสตร์  


      --                    --  


--  งบรายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน  --  --  --  --  117,600.00117,600.00  50500,000.000,000.00  50,000.0050,000.00  21,000.0021,000.00  300,000.00300,000.00  2200,,0000.0000.00  118,8,0000.0000.00  1,1,026026,600.00,600.00  --  1,1,002266,600.00,600.00  


โครงการจัดหาบุคลากรโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  


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


โครงการพัฒนารูปแบบและโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (เพื่อชุมชน (FFiixx  iitt  cceenntteerr))  


          500500,000.00,000.00            780,000.00780,000.00    780,000.00780,000.00  


โครโครงการส่งเสริมการประกอบงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน


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







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    1188  


  


  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
โครงการลดปัญหาการลาออกโครงการลดปัญหาการลาออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษากลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  


              21,000.0021,000.00        21,000.0021,000.00    21,000.0021,000.00  


โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


                300,000.00300,000.00      300,000.0300,000.000    300,000.00300,000.00  


โครงการขยายและยกระดับโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวภิาคีอาชีวศึกษาทวภิาคี  


                  20,000.0020,000.00    --    2020,,000000..0000  


โครงการรณรงค์ ป้องกันและโครงการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติด  


                    18,00018,000.00.00  --    1188,,000000..0000  


--  โครงการโครงการ  1,1,232232,,50508.008.00  --  --  1,1,232232,,508508.00.00  --  --  --  --  --  --  --  --  8844,,550000..0000  1,1,317317,,00008.008.00  


ฝ่ายบริหารทรัฝ่ายบริหารทรัพยากรพยากร  460460,,000000.00.00  --  --  446600,,000000.00.00  --  --  --  --  --  --  --  --  3131,,500.00500.00  449911,,550000.00.00  


--  โครงการพัฒนา ปรับปรุงโครงการพัฒนา ปรับปรุง  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาสถานศึกษา  


100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  


--  โครงการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูตาม  
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  


150,000.00150,000.00      150,000.00150,000.00                    150,000.0150,000.000  


--  โครงการประชุมโครงการประชุม  
คณะกรรมการคณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาลัย  


20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  


--  โครงการพัฒนาการโครงการพัฒนาการ  
ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัดประชาสัมพันธว์ิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยาช่างสี่พระยา  


40,000.0040,000.00      40,000.0040,000.00                    40,000.0040,000.00  


ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  352,000.00352,000.00  --  --  352,000.00352,000.00  --  --  --  --  --  --  --  --  --  352,000.00352,000.00  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    1199  


  


  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


--  โครงการจัดท าโครงการจัดท าแผนแผน  
ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น  


      --                    --  


--  โครงการนิเทศการสอนโครงการนิเทศการสอน  
ภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษา  


      --                    --  


--  โครงการพัฒนาสื่อและโครงการพัฒนาสื่อและ  
ระบบการสอน ระบบการสอน EE--LLeeaarriinngg  ศูนย์ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชพี แผนกวิชาฝึกอบรมวิชาชพี แผนกวิชา
ไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าก าลัง  


      --                    --  


--  โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ  
มาตรฐานฝีมอืแรงงานมาตรฐานฝีมอืแรงงานช่างช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  


100,000.00100,000.00      100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  


--  โครงการยกระดับโครงการยกระดับ  
ภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากรภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร
วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา  


20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  


--  โครงการอบรมการจัดท าโครงการอบรมการจัดท า  
แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้  


30,000.0030,000.00      30,000.0030,000.00                    30,000.0030,000.00  


--  โครงการอบรมการจดัท าสื่โครงการอบรมการจดัท าสื่ออ  20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  


--  โครงการส่งเสริมการโครงการส่งเสริมการ  
แข่งขันทักษะวิชาชีพแข่งขันทักษะวิชาชีพ  


20,000.0020,000.00      20,000.0020,000.00                    20,000.0020,000.00  


--  โครงการปรับปรุงบูทเดินโครงการปรับปรุงบูทเดิน  
สายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติสายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติ
รายวิชาช่างติดต้ังไฟฟ้าในรายวิชาช่างติดต้ังไฟฟ้าใน


102,000.00102,000.00      102,000.00102,000.00                    102,000.00102,000.00  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2200  


  


  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


อาคารอาคาร  
--  โครงการโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้พัฒนาอัตลักษณ์ผู้  


ที่ที่เข้ารัเข้ารับการฝึกอบรมแผนกวิชาบการฝึกอบรมแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ  


60,000.0060,000.00      60,000.0060,000.00                    60,000.0060,000.00  


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษานักศึกษา  


170170,,50508.008.00  --  --  170170,,50508.008.00  --  --  --  --  --  --  --  --  3,000.003,000.00  173173,,5085088.008.00  


--  โครงการขยายบทบาทโครงการขยายบทบาท  
ศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ((FFiixx  iitt  
cceenntteerr))  


96,498.0096,498.00      96,498.0096,498.00                    96,498.0096,498.00  


--  โครงการปลูกจิตส านึกและโครงการปลูกจิตส านึกและ  
ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และขนมพระมหากษัตริย์ และขนม
ประเพณีประเพณี  


30,000.0030,000.00      30,000.0030,000.00                  3,000.003,000.00  33,000.0033,000.00  


--  โครงการรณรงค์ป้องกันโครงการรณรงค์ป้องกัน  
สารสารเสพติดในสถานศึกษาเสพติดในสถานศึกษา  


      --                    --  


--  โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้าโครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับรับ  
การการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  


      --                    --  


--  โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับ  
การการฝึกอบรมฝึกอบรม  


      --                    --  


--  โครงการจิตอาสาบรกิารโครงการจิตอาสาบรกิาร  
วิชาชีพวิชาชีพ  


4444,0,0110.000.00      4444,0,0110.000.00                    4444,0,0110.000.00  


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  250,000.00250,000.00  --  --  250,000.00250,000.00  --    --  --  --  --  --  --  50,000.0050,000.00  300,000.300,000.0000  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2211  


  


  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


--  โครงการความร่วมมือกับโครงการความร่วมมือกับ  
สถานสถานประกอบการจัดฝึกอบรมประกอบการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


      --                    --  


--  โครงการเครือข่ายความโครงการเครือข่ายความ  
ร่วมมือในร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียน  


      --                    --  


--  โครงการโครงการประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพแผนกวิชาประกันคุณภาพแผนกวิชา  


      --                    --  


--  โครงการปรับปรุงบอร์ดโครงการปรับปรุงบอร์ด  
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การมาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ปประกันคุณภาพการศึกษาตามระกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.
2561 ส าหรับสถานศึกษาทีจ่ัด2561 ส าหรับสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรม
วิชาชีพวิชาชีพ  


  10,000.0010,000.00    10,000.0010,000.00                    10,000.0010,000.00  


--  โครงการอบรมเชิงโครงการอบรมเชิง  
ปฏิบัติการปฏิบัติการประกันคุณภาพประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25632563  


  30,000.0030,000.00    30,000.0030,000.00                    30,000.0030,000.00  


--  โครงการปรับปรุงระบบโครงการปรับปรุงระบบ  
เว็บไซต์อินเตอร์เนต็ของวิทยาลัยฯเว็บไซต์อินเตอร์เนต็ของวิทยาลัยฯ  


  100,000.00100,000.00    100,000.00100,000.00                    100,000.00100,000.00  


--  โครงการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ  
ศูนย์บ่มศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพาะผู้ประกอบการ


      --                    --  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2222  


  


  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
--  โครงการส่งเสริมการโครงการส่งเสริมการ  


ประกอบประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษา  


      --                    --  


--  โครงการส่โครงการส่งเสริมผู้เรียนใงเสริมผู้เรียนให้ห้  
มีมีสมรรถนะในการเป็นสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการมีงานท าหรือการผู้ประกอบการมีงานท าหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระ  


  30,000.0030,000.00    30,000.0030,000.00                    30,000.0030,000.00  


--  โครงการจัดท าแผนปฏบิัติโครงการจัดท าแผนปฏบิัติ  
ราชการราชการประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
25632563  


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


--  โครงการจัดแผนพัฒนา โครงการจัดแผนพัฒนา   
25642564--25662566  


  30,000.0030,000.00    30,000.030,000.000                    30,000.0030,000.00  


--  โครงการวิจัยเชิงส ารวจ โครงการวิจัยเชิงส ารวจ   
เร่ือง ความต้องการฝึกอบรมเร่ือง ความต้องการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  


3,000.003,000.00      3,000.003,000.00                    3,000.003,000.00  


--  โครงการส่งเสริมการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัย  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และจัดท านวัตกรรม และจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  


41,000.041,000.000      41,000.0041,000.00                    41,000.0041,000.00  


--  โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อโครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อ  6,000.006,000.00      6,000.006,000.00                    6,000.006,000.00  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2233  


  


  


รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามรายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม
งบประมาณงบประมาณ  


แผนการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการเงินปตีามแผนปฏบิัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
เป็นเงิเป็นเงินน  


ผลผลิตผลผลิต  โครงการโครงการ  


เงินรายได้ เงินรายได้   
บกศ.บกศ.  ระยะสั้นระยะสั้น  


สิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์หุ่นยนต์  


วิจัยวิจัย
สร้างสร้าง
องค์องค์


ความรู้ความรู้  


รวมรวม  


1.โครงการ1.โครงการ
จัดหาจัดหา
บุคลากรบุคลากร
สนับสนุนสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้เพื่อคืนครูให้
นักเรียนนักเรียน  


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


3.โครงการ3.โครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการ
ประกอบประกอบ
อาชีพอิสระอาชีพอิสระ  


44..โครงการโครงการ
ลลดปัญหาดปัญหา
การออกการออก
กลางคันกลางคัน  


5.โครงการ5.โครงการ
จ้างครูจ้างครู
วิชาชีพผู้วิชาชีพผู้
ทรงคุณค่าทรงคุณค่า  


6.โครงการ6.โครงการ
ขยายและขยายและ
ยกระดับยกระดับ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
ทวิภาคีทวิภาคี  


7.โครงการ7.โครงการ
รณรงค์รณรงค์
ป้องกันและป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยาเสพติด  


รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  


พัฒนากระบวนการจัดการเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมการวจิัยการสอนและส่งเสริมการวจิัย
การศึกษาการศึกษา  


--  ส ารองเพื่อสนับสนุนงานส ารองเพื่อสนับสนุนงาน  
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่  


                        11,,220099,,997766..8822  11,,220099,,997766..8822  


  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2244  


  


  


  


  
  


โครงการโครงการด าเนินงานด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  


  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2255  


  


  


โครงการที่  1โครงการที่  1  
โครงการโครงการ  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ  สถานศึกษา สถานศึกษา   


และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ::    นายบุญช่วย   บัวคลี่   หัวหน้างานอนายบุญช่วย   บัวคลี่   หัวหน้างานอาคารสถานที่  าคารสถานที่    


22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  


ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน1 จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน      
    กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   


การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดัตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ   สถานศึกษา และการสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีสถานที่จัดการเรียนการด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีสถานที่จัดการเรียนการ สอนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวัดแก้วแจ่สอนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า มฟ้า 


สาขาเอ่ียมสาขาเอ่ียมลออลออ  สาขาชุมชนบ่อนไก่ อาคารเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาคารคอนกรีตสาขาชุมชนบ่อนไก่ อาคารเรียนที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศาลาวัด เมรุ บ้านเรือน ชุมชนแออัด ไม่มีเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นศาลาวัด เมรุ บ้านเรือน ชุมชนแออัด ไม่มี
บริเวณที่พ้ืนดิน การจัดการเรียนการสอนจะอยู่บนอาคารเรียบริเวณที่พ้ืนดิน การจัดการเรียนการสอนจะอยู่บนอาคารเรียนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับอาคารเรียนเป็นอาคารที่นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับอาคารเรียนเป็นอาคารที่
ถูกสร้างขึ้นมานานเกินกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภคเก่า อุดตัน ถูกสร้างขึ้นมานานเกินกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภคเก่า อุดตัน 
ดังนั้น เพ่ือให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โดยรอบ มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการดังนั้น เพ่ือให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์โดยรอบ มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการ
สอนใสอนในแต่ละรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความปลอดภัยสูงสุด งานอาคารสถานที่ นแต่ละรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความปลอดภัยสูงสุด งานอาคารสถานที่ 
จึงจัดท าโครงการ บ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยทั้ง 3 จึงจัดท าโครงการ บ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาขึ้น เพ่ือให้สาขาขึ้น เพ่ือให้
วิทยาลัยดูสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน สร้างภาพลักษณ์ดึวิทยาลัยดูสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน สร้างภาพลักษณ์ดึงดูดผู้สนใจให้มาสมัครเรียนมากขึ้น งดูดผู้สนใจให้มาสมัครเรียนมากขึ้น   


5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์    
เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก 


ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  


66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาเชิงปริมาณณ  


66..11..11  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ระบบสาธารณูปโภค  และภูมิทัศน์และภูมิทัศน์ได้รับการซ่อมแซมได้รับการซ่อมแซม  
ไม้น้อยกว่า  10  รายการไม้น้อยกว่า  10  รายการ  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมี  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    2266  


  


  


ความสวยงามสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ความสวยงามสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  


77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโคขออนุมัติโครงการรงการ                          งานอาคารงานอาคาร  


แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        งานอาคารงานอาคาร  


ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  


                        อาคารเรยีนอาคารเรยีน  


ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  


                        งานอาคารงานอาคาร  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานอาคารงานอาคาร  


  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการมา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณ  งบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท100,000  บาท        ได้แก่ได้แก่  


88..11  ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร  
88..22  ค่าจ้างซ่อมแซมค่าจ้างซ่อมแซม  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 9.1 อาคารเรียนห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีความอาคารเรียนห้องเรียน ห้องส านักงานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย ภูมิทัศน์โดยรอบมีความ


สวยงามสสวยงามสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  


1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
1100..11  จัดท าแบบสอบถามและรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถามและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  2โครงการที่  2  
โครงการ โครงการ   พัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลล  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ::  นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม   นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม   งานบุคลากร งานบุคลากร   


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


          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
          ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      นโยบายที่ นโยบายที่ 22  ::  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   
        ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรสร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  


กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   22  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
            ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยายุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
        ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  พัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 11  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนสอน  
      ตัวชี้วัด ข้อ ตัวชี้วัด ข้อ 22  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ (มาตรฐานที่ วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ (มาตรฐานที่ 88  ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 88..66))  


44..  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
        การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจหลัการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งครูสายงานกในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งครูสายงาน
การสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตามการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายของการศึกษา เพ่ือส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ เป้าหมายของการศึกษา เพ่ือส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะ ทักษะ และประสบการณ์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาและประสบการณ์ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนา บุคลากรจึงมีบุคลากรจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล เพ่ือสนองความต้องการที่จะรับการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่ตนเองรายบุคคล เพ่ือสนองความต้องการที่จะรับการพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล างกันตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือความส าเร็จของงานและองค์กรจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเองมากขึ้น เพ่ือความส าเร็จของงานและองค์กรจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคลรายบุคคล  


55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55..11  เพ่ือเพ่ือให้ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ให้ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรขององค์กร  
  55..22  เพ่ือพัฒนาระดับสมรรถนะของครูสายงานการสอนเพ่ือพัฒนาระดับสมรรถนะของครูสายงานการสอน  
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66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    


66..11..11  ครูสายงานการสอน จ านวน 21 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุครูสายงานการสอน จ านวน 21 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลคคล  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  วิทยาลัยฯ ได้น าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีวิทยาลัยฯ ได้น าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
  
77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานบุคลากงานบุคลากรร  


แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        งานบุคลากงานบุคลากรร  


ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  


                          


ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  


                        งานบุคลากงานบุคลากรร  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานบุคลากงานบุคลากรร  


88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
          จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    150150 ,,000000    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  


    8.1 ค่าเดินทางไปราชการ8.1 ค่าเดินทางไปราชการ  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          9.1 9.1 ครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามครูสายงานการสอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล        แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล            ..    


10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
          10.1 10.1 แบบสอบถามหลังการอบรมแบบสอบถามหลังการอบรม      
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โครงการที่  3โครงการที่  3  


โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวยอแสง  โกวิททวี   นางสาวยอแสง  โกวิททวี   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


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


  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียง  


  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   


การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  


44..  สภาพปัจจุบันสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล/หลักการและเหตุผล  


ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภมาตรฐานการศึกษา  จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภ าพภายใน  ตามหลักเกณฑ์และแนวาพภายใน  ตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานต้นสังกัด  
  ในการด าเนินในการด าเนิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่  3 ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่  3   
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาหรือวิทยสถานศึกษาหรือวิทยาลัยก าหนดให้สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคาลัยก าหนดให้สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนละ 1 ครั้ง  ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการประกันคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัย จึงจัดท าโครงการจัดการประกันคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัย จึงจัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจ าประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ขึ้น2563 ขึ้น  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    


5.15.1    เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  


    5.2  เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน5.2  เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน   


        5.3  เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 5.3  เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน   


ตามอ านาจหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    3300  


  


  


66..  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ  


66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


66..11..11  ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  


66..22..11  วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงานวิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงาน  
66..22..22  คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติคณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน งาน   


ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  
ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานบุคลากงานบุคลากรร  


แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        งานบุคลากงานบุคลากรร  


ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  


                        งานบุคลากงานบุคลากรร  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานบุคลากงานบุคลากรร  


8. 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบ  ด าเนินงานงบ  ด าเนินงาน  
        เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    20,000  บาท20,000  บาท    ได้แก่ได้แก่  


88..11  ค่าวัสดุส านักงานค่าวัสดุส านักงาน  
88..22  ค่าอาหารว่างค่าอาหารว่าง  
88..33  ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวัน  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
99..22  วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการด าเนินงานปรับปรุงการด าเนินงาน  
99..33  คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่คณะกรรมการวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลและน าผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่   


ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  


10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    3311  


  


  


โครงการที่  4โครงการที่  4  
โครงการโครงการพัฒนาการประชาสัพัฒนาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ((BBaacckkddrroopp))  


11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบรับผิดชอบ      นางสาวยอแสง  โกวิททวีนางสาวยอแสง  โกวิททวี    งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  
  
22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
    โครงการตามตามภาระงานประจ าโครงการตามตามภาระงานประจ า  
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  


  
33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  


ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  


นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    


  ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรีข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนยนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  
  
44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  ภาพลักษณ์ (ภาพลักษณ์ (BBrraanndd  IImmaaggee))  คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจคือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายในใจ
ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งก าเนิดองค์กร ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร และบริการ เช่น แหล่งก าเนิดองค์กร 
นโยบาย กิจกรรมและบุคลินโยบาย กิจกรรมและบุคลิ กภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกภาพขององค์กร ซึ่งภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านกิจกรรม
กรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในกรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างใน
การรับรู้ถึงองค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและการรับรู้ถึงองค์กร และบริการแก่ผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการสื่อสารและมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการการศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องสื่อสารสิ่งบ่งชี้ถึงองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
วิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่างดีวิเคราะห์ วางแผนออกแบบอย่างดี  


  ““วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา””เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
หน้าที่หน้าที่ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1515--150150  ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะ
น าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือน าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือ
น าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ิมเติมควน าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพ่ิมเติมคว ามรู้พิเศษและสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพามรู้พิเศษและสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในชีวิตประจ าวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : ชีวิตในชีวิตประจ าวันได้ (กรมอาชีวศึกษา : 22553333))  โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความโดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นต้องตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพต้องการของท้องถิ่นและชุมชน อย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาอาชีพ     ซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยฯวิทยาลัยฯ   ยังขาดยังขาดการปการประชาสัมพันธ์ ระชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ือให้ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ   ท าให้ไม่ทราบข้อมูลท าให้ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจึงขาดโอกาสที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานที่สนใจ  


จากเหตุผลดังกล่าวจากเหตุผลดังกล่าว   จึงมีความสนใจที่จะจึงมีความสนใจที่จะจัดท าจัดท าโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาการการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่าวิทยาลัยสารพัดช่า ง      ง      
สี่พระยาสี่พระยา  เพ่ือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจของวิทยาลัยฯ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรายวิชาหรือสาขางาน
ที่ตนเองสนใจ และน าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบที่ตนเองสนใจ และน าความรู้ความช านาญที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระส่วนตัวหรือน าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภอาชีพอิสระส่วนตัวหรือน าไปปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นาพยิ่งขึ้น  
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55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11    เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
55..22  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
55..33  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อสื่อประชาสัมพันธ์     


66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
        6.1  6.1  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


6.1.1  6.1.1  มีสื่อเพ่ือการมีสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ฯ   
6.1.2  ประชาชนและบุคคลทั่วไป6.1.2  ประชาชนและบุคคลทั่วไป  จ านวนอย่างน้อย จ านวนอย่างน้อย 500500  คนคน//ภาคเรียน ได้ภาคเรียน ได้รับทราบรับทราบทราบทราบข้อมูลวิทยาลัยฯ ข้อมูลวิทยาลัยฯ   


จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น  
6.1.3  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร้อยละ 20 ในภาคเรียนที่ 1 ปี6.1.3  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร้อยละ 20 ในภาคเรียนที่ 1 ปี   


การศึกษา 256การศึกษา 2561 1   
66..22    เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  


6.2.1  6.2.1  เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และและสร้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยฯางภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัยฯ  
6.2.2  6.2.2  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ที่ได้ได้รับทราบข้อมูลรับทราบข้อมูล  


ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์  
  


77..  กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สกิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ถานที่  
ขั้นตอนการขั้นตอนการ


ด าเนินด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  


แต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  


ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินงานตามด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  


                        งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  


ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  


                        งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์  


88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บาท  ได้แก่าท  ได้แก่  


  8.1  8.1  ค่า ค่า BBaacckkddrroopp  ฉากถ่ายรูปโครงไม้ฉากถ่ายรูปโครงไม้  จ านวน 1 ฉาก ๆ ละ จ านวน 1 ฉาก ๆ ละ 4400,,000000  บาทบาท    
    88..22    ค่าป้ายพีวีซีประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ค่าป้ายพีวีซีประชาสัมพันธ์งานต่างๆ       
  
  
  



https://www.octopus.co.th/products/backdrop-wood-frame-stage

https://www.octopus.co.th/products/backdrop-wood-frame-stage
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  9.1  วิทยาลัยฯ มีสื่อเพ่ือการประชาสัวิทยาลัยฯ มีสื่อเพ่ือการประชาสั มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นการสร้างภาพลักษณ์มพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นการสร้างภาพลักษณ์   


ที่ดีและสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้ที่ดีและสามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนได้  
  


1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
1100..11    เเก็ก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ บข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ       


  จ านวน 30 คนจ านวน 30 คน  
1100..22    สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามโครงการ    
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โครงการที่โครงการที่    55  
โคโครงการรงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้เพื่อการศึกษาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่างไม้เพื่อการศึกษา  


11..  ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายนายรังสรรค์  แจ่มกระจ่ารังสรรค์  แจ่มกระจ่างง    แแผผนนกกวิวิชาหัตถกรรมชาหัตถกรรม  


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


          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  


--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  


--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ 1.6 ขยาข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนยให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทน ขยัน และต้องมีความรับผิดชอบสูง งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทน ขยัน และต้องมีความรับผิดชอบสูง 
ช่างไม้สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น  ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ช่างไม้สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็น  ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน และงานตกแต่ง ทั้งนี้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างที่เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน และงานตกแต่ง ทั้งนี้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างที่
ทันสมัย ศึกษากระบวนการใช้เครื่องมือช่าง จึงจะสามารถท างานไม้ได้อย่างสวยงาม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ งานทันสมัย ศึกษากระบวนการใช้เครื่องมือช่าง จึงจะสามารถท างานไม้ได้อย่างสวยงาม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ งาน
ช่างไม้เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง การช่างไม้เป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือช่าง จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นที่รู้จักแพร่หลายการซ่อมบ ารุง เครื่องมือช่าง จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และได้รับการยอมรับจากชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับจากชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  


55..  วัตถุประสวัตถุประสงค์งค์  
  55..11  เพ่ือจัดเพ่ือจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมสร้างที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพไว้อ านวยความสะดวกในหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมสร้างที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพไว้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนการเรียนการสอน  
  55..22  เพ่ือเพ่ือความรวดเร็วและต่อเนื่องในการปฏิบัติการความรวดเร็วและต่อเนื่องในการปฏิบัติการ  
  55..33  เพ่ือเพ่ือให้สามารถตัดแต่งชิ้นงานได้อย่างเรียบร้อยสวยงามให้สามารถตัดแต่งชิ้นงานได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม  
  55..44  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสอน  


66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  จ านวน  220000    คน ต่อปีการศึกษาคน ต่อปีการศึกษา  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีจ านวนผู้เข้ามาเรียนเพิ่มข้ึนผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีจ านวนผู้เข้ามาเรียนเพิ่มข้ึน   
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77..  กิจกรรมและหรือขั้กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินขั้นตอนการด าเนิน  
พ.ศ.พ.ศ.  22556622  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            


ประชุมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินงด าเนินงานตามานตาม
โครงการโครงการ  


                        งานพัสดุงานพัสดุ  


ติดตามและติดตามและ
ประเมินผลประเมินผล  


                          


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน  รายได้ของสถานศึกษารายได้ของสถานศึกษา  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3311,,550000    บาท ได้แก่บาท ได้แก่  
  88..11  เครื่องตัดองศาเครื่องตัดองศาแบบสไลด์  ขนาด แบบสไลด์  ขนาด 1100  นิ้ว นิ้ว   ราคา  ราคา    88,,550000      บาทบาท  
  88..22  เครื่องรีดไม้ ขนาด เครื่องรีดไม้ ขนาด 1122  นิ้วนิ้ว  ราคา  ราคา    1155,,000000      บาทบาท  
  88..33  โต๊ะวงเดือน  ขนาด  โต๊ะวงเดือน  ขนาด  1100    นิ้วนิ้ว  ราคา  ราคา    88,,000000      บาทบาท  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  99..22  ผู้เข้ารับการฝึผู้เข้ารับการฝึกอบรมผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือช่างกอบรมผลิตชิ้นงานไม้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือช่าง   
  99..33  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความช านาญด้านการใช้เครื่องมือและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความช านาญด้านการใช้เครื่องมือและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้   
  99..44  มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ามาเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึนมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ามาเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึน   


1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงกาการติดตาม และการประเมินผล โครงการร  
    1100..11  แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  1100..22  รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน  
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โครงการที่โครงการที่    66  
โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ แผนกวิจิตรศิลป์โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ แผนกวิจิตรศิลป์  


11..  ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายชาลี  วงศ์สอนธรรมนายชาลี  วงศ์สอนธรรม          แผนกวิจิตรศิลป์ แผนกวิจิตรศิลป์   


22..ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ      โครงการตโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณาม พ.ร.บ. งบประมาณ  


          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  


--  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอต่อความต้องการของประเทศ  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  


--  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนข้อที่ 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิจิตรศิลป์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบตาม หลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตรแล้วนั้น 
จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หลากหลายชิ้นงาน ตามความคิด ความสามารถ ของผู้เรียน จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หลากหลายชิ้นงาน ตามความคิด ความสามารถ ของผู้เรียน 
หากแต่ยังไม่มีช่องทางเผยแพร่ผลงานให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ อ่ืน แผนกวิจิตรศิลป์จึงต้องการจัดหากแต่ยังไม่มีช่องทางเผยแพร่ผลงานให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ อ่ืน แผนกวิจิตรศิลป์จึงต้องการจัด
สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานขอสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดจ าหน่ายให้กับผู้ที่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดจ าหน่ายให้กับผู้ที่
สนใจ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนจบไปสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เรียนจบไป
แล้วแต่ไม่มีที่แสดงผลงานและจัดจ าหน่าย ให้ส่งผลงานมาแสดงและเปิดจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจ เป็นการช่วยแล้วแต่ไม่มีที่แสดงผลงานและจัดจ าหน่าย ให้ส่งผลงานมาแสดงและเปิดจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจ เป็นการช่วย
ประชาสัมพัประชาสัมพันธ์แผนกวิจิตรศิลป์ และช่วยให้ผู้ที่ว่างงานได้ชมผลงานแล้วสนใจเรียนมากขึ้นนธ์แผนกวิจิตรศิลป์ และช่วยให้ผู้ที่ว่างงานได้ชมผลงานแล้วสนใจเรียนมากขึ้น  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการแผนกวิจิตรศิลป์เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการแผนกวิจิตรศิลป์   
  55..22  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ระหว่างเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ระหว่างเรียน  
  55..33  เพ่ือสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เเพ่ือสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชา  


66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และศิษย์เก่า น าผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และศิษย์เก่า น าผลงานเข้าร่วมจัดแสดง 
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 5500  ชิ้นชิ้น  
    66..11..22  มีผู้สนใจเข้าชมผลงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า มีผู้สนใจเข้าชมผลงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 110000  คนต่อปีการศึกษาคนต่อปีการศึกษา  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ผลงานของผู้เข้าร่วมจัดแสดง จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ผลงานของผู้เข้าร่วมจัดแสดง จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์   
    66..22..22  เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   
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  77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  


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


จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  


                        ห้อง ห้อง 220044  สาขาเอ่ียมสาขาเอ่ียม
ลละะออออ  ชั้น ชั้น 22  


สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน                          แผนกวิจิตรศิลป์แผนกวิจิตรศิลป์  
น าผลงานผู้เรียนจัดแสดงน าผลงานผู้เรียนจัดแสดง                          ห้อง ห้อง 220044  
ปรประชาสัมพันธ์ให้ะชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเข้าชมบุคคลภายนอกเข้าชม
ผลงานที่จัดแสดงผลงานที่จัดแสดง  


                        ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ ของวิทยาลัยเว็บไซต์ ของวิทยาลัย  


สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            


88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 115500,,000000  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  88..11  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  
  88..22  ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ค่าจ้างตกแต่งสถานที่  
99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  แผนกวิจิตรศิลป์ มีห้องจัดแสดงผลงานของผู้เรียนแผนกวิจิตรศิลป์ มีห้องจัดแสดงผลงานของผู้เรียน   
  99..22  เป็นสถานที่ต้อนรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเป็นสถานที่ต้อนรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัย  
  99..33  มีผู้สนใจเรียนมากขึ้นมีผู้สนใจเรียนมากขึ้น  
  99..44  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดคผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความภาคภูมิใจ ที่ผลงานได้จัดแสดง และสามารถจ าหน่ายได้วามภาคภูมิใจ ที่ผลงานได้จัดแสดง และสามารถจ าหน่ายได้  
  99..55  เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ท าให้เกิดความรักและความเกิดเครือข่ายศิษย์เก่า ท าให้เกิดความรักและความผูกพันผูกพัน  ช่วยกันประชาสัมพันธ์วิทยาลัยช่วยกันประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  
1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
    1100..11  ติดตามการด าเนินงานจัดสภาพแวดล้อมติดตามการด าเนินงานจัดสภาพแวดล้อม  
  1100..22  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาเยี่แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาเยี่ยมชมยมชม  
  1100..33  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
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โครงการด าเนินงานโครงการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  


  
ฝ่ายฝ่ายวิชาการวิชาการ
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โครงการที่  โครงการที่  77  
โครงการโครงการจัดท าแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นายชาลี  วงษ์สอนธรรม   นายชาลี  วงษ์สอนธรรม   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  


                ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนา ครู แยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนา ครู แ ละบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของละบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  


                กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนกลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  


สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี ส่วนส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการอบรมระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการฝึกเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนการอบรมระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการฝึก
อบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึอบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตามสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี  


5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์    
5.15.1  เพ่ือการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  


66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประจ าปีประจ าปี
การศึกษา 2การศึกษา 2565622  จ านวน 1 แผนจ านวน 1 แผน  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนพัฒนาการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นขจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562องสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
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77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ปี พ.ศ. ศ. 
25622562  


ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  


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


เสนอโครงการเสนอโครงการ                            
ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            
ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            
สรุสรุปและรายงานผลปและรายงานผล                            
  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงิน  งบประมาณจากเงิน  งบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 9.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นเป็นนเป็น


รูปธรรมช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของแผนกวิชา และพัฒนาตนเองรูปธรรมช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของแผนกวิชา และพัฒนาตนเอง   เพ่ือประโยชน์ต่อการ เพ่ือประโยชน์ต่อการ 
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  


10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
  1.0.1 1.0.1 รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  
  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    4411  


  


  


โคโครงการที่  8รงการที่  8  
โครงการโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษานิเทศการสอนภายในของสถานศึกษา  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ::      นายชาลี  วงศ์สอนธรรมนายชาลี  วงศ์สอนธรรม    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  


    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การนิเทศการสอน (การนิเทศการสอน ( IInnssttrruuccttiioonnaall  SSuuppeerrvviissiioonn))  เป็นค าผสมระหว่างการนิเทศและการสอน โดยการเป็นค าผสมระหว่างการนิเทศและการสอน โดยการ


นิเทศการสอนเป็นส่วนย่อยของการนิเทศ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการของผู้นิเทศที่มุ่งปรับปนิเทศการสอนเป็นส่วนย่อยของการนิเทศ การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการของผู้นิเทศที่มุ่งปรับป รุงและรุงและ
พัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการสอนเป็นพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการสอนเป็น
พฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผู้นิเทศสามารถนิเทศครู พฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผู้นิเทศสามารถนิเทศครู 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนไเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสอนได้ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ด้ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ดีขึ้นเพราะครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนและประกอบอาชีพการสอนต้องมีความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาและด้านวิธีดีขึ้นเพราะครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนและประกอบอาชีพการสอนต้องมีความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาและด้านวิธี
สอน ซึ่งการนิเทศการสอนจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง การนิเทศการสอนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิสอน ซึ่งการนิเทศการสอนจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง การนิเทศการสอนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิ ดความดความ
เจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่างๆที่ถูกต้อง และมีเจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่างๆที่ถูกต้อง และมี
คุณภาพ ปรับวิธีการท างานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพ ปรับวิธีการท างานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มีปัญหา การจัดการวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มีปัญหา การจัดท าสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะท าสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะ
ช่วยให้ครูเกิด ความมั่นใจ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ช่วยให้ครูเกิด ความมั่นใจ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ ความคิดพัฒนาต่อยอดวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของครู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ทักษะ ความคิดพัฒนาต่อยอดวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของครู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ วมคิดวมคิด
ร่วมท า เพื่อพัฒนาครูให้มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรจัดให้ร่วมท า เพื่อพัฒนาครูให้มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรจัดให้
มีโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562มีโครงการนิเทศการสอนภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562  


5. 5. วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ  
5.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ5.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความส าคัญของกตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาารนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  


55..22  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือครูในสถานศึกษา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือครูในสถานศึกษา   
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6. 6. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย    
  6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


6.1.1 6.1.1 ครู  จ านวน  24ครู  จ านวน  24        คน คน   
  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  


6.2.1 6.2.1 ผลการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อยู่ในระดับดี ผลการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อยู่ในระดับดี   
7. 7. กิจกรรมและหรือขั้กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 
25622562  


ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            
ประชุมวางแผนงานประชุมวางแผนงาน                            
ด าเนินงาด าเนินงานน                            
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            
สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            
  
8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จจากเงิน ากเงิน       งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   --  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  


  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    9.1  ครูมีความรู้ควา9.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศการสอน ถึงความส าคัญของการนิเทศการสอน   
  9.2  ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนเองเพ่ือตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้ 9.2  ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนเองเพ่ือตอบรับความต้องการของผู้เรียนได้   
  


1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
    10.1 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่โครงการที่    99  


โครงการโครงการพัฒนาสื่อ และระบบการสอน พัฒนาสื่อ และระบบการสอน ee--lleeaarrnniinngg  ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


11..  ชื่อบุคคลชื่อบุคคล//  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นายนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    เลอพงษ์  สุวรรณนันท์      แผนกแผนกช่างไฟฟ้าก าลังช่างไฟฟ้าก าลัง    


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  33..11  ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22556600--22557799  ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วนของสังทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตคม และวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 2211  
    33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ควความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และามสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยนอกระบบ และตามอัธยาศัย  
    33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 33  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา แนวทางในการพัฒนา   
  33..22  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.  22556600  ––  22557799  
    33..22..11  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  44  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในด้านการในด้านการ
อาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการบริการทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการ
สร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตั วชี้วัด คือ จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการวชี้วัด คือ จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษา ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิอาชีวศึกษา ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  33..33  ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 22  ) พ.) พ.ศ. ศ. 
22554455  และ (ฉบับที่ และ (ฉบับที่ 33))  พ.ศ. พ.ศ. 22555533  
    33..33..11  มาตรา มาตรา 1155  ((33))  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ 
แหล่งความรู้อ่ืนๆ แหล่งความรู้อ่ืนๆ   
    33..33..22  มาตรา มาตรา 6644  รัฐต้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางองส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
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      33..33..33  มาตราที่มาตราที่   6655  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
    33..33..44  มาตราที่ มาตราที่ 6677  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และกรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีทางารพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  
  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 22556600  แนบท้ายแนบท้าย
ประกาศกระทรประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ วงศึกษาธิการ ลงวันที่ 77  กันยายน กันยายน 22556600  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 22556600  
    33..44..11  มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 33  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษา
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ตลาดแรงงาน และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 33..22  ระดับคุณภาพในการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ((IICCTT))  ท าให้สังคมเปลี่ยท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่นแปลงไป คนรุ่นใหม่
เกิดและเติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต วิถีการเรียนรู้เกิดและเติบโตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต วิถีการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาที่สนองตอบวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ ได้หลากหลายช่องทาง ยืดหยุ่น 
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ ส่งเสริม ท าให้หลายสถาบันการศึกษาที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ ส่งเสริม ท าให้หลายสถาบันการศึกษา
ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ((ee--lleeaarrnniinngg))  รองรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้รองรับนโยบายของประเทศในการเตรียมคนไทยที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 
สามสามารถด ารงชีวิต เรียนรู้ ท างาน และประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล การที่น าพาคนไทยสู่ารถด ารงชีวิต เรียนรู้ ท างาน และประกอบธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล การที่น าพาคนไทยสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบปรับเปลี่ยนจากความส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องการเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้อง เรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กองเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ((22555599  ::  2200--2211))    ระบบการเรียน ระบบการเรียน ee--lleeaarrnniinngg    จึงถูกน ามาใช้ในการจึงถูกน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความส าคัญเป็นจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและทั่วโลก และสถาบันการศึกษาระดับโลกต่างให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากอย่างมาก  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่นหลากหลายระยาได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ยืดหยุ่นหลากหลาย
สอดคล้องกับแนวทางการเตรียมคนไทย สอดคล้องกับแนวทางการเตรียมคนไทย 44..00  ของประเทศ จึงอนุมัติให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าด าเนินโครงการศูนย์ฝึกของประเทศ จึงอนุมัติให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าด าเนินโครงการศูนย์ฝึก
วิชาชีพ เพ่ือฝึกวิชาชีพให้กับประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบวิชาชีพ เพ่ือฝึกวิชาชีพให้กับประชาชน ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฝึกอบ รมให้กับรมให้กับ
ครูอาจารย์ โดยเน้นการพัฒนาทักษะความช านาญเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมครูอาจารย์ โดยเน้นการพัฒนาทักษะความช านาญเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โดยในระยะแรกจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวนไม่น้อยกว่า สิ่งประดิษฐ์ โดยในระยะแรกจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวนไม่น้อยกว่า 3300  หลักสูตร รายวิชาที่จะเปิดหลักสูตร รายวิชาที่จะเปิด
อบรมในระยะแรก เช่น เทคนิคช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การออกแบบวงจรคอบรมในระยะแรก เช่น เทคนิคช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์ การวบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้งาน ประยุกต์ใช้งาน AAuuttooCCaadd  การเขียนแบบทางวิศวรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบชิ้นงาน การเขียนแบบทางวิศวรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบชิ้นงาน 33  มิติ การสร้างและมิติ การสร้างและ
ผลิตชื้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซล การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังผลิตชื้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซล การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝัง
ตัว การออกแบบระบบสมร์ทฟาร์ม เทตัว การออกแบบระบบสมร์ทฟาร์ม เทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง การประยุกต์ใช้งาน คนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง การประยุกต์ใช้งาน PPLLCC  ในงานในงาน
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อุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ การใช้งาน อุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ การใช้งาน PPLLCC  11ควบคุมอินเวอร์เตอร์ การออกแบบและติดตั้งกล้องควบคุมอินเวอร์เตอร์ การออกแบบและติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และเอ้ือให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชีวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และเอ้ือให้คนทุกวัยเข้าสู่การฝึกวิชาชี พได้อย่างไม่มีพได้อย่างไม่มี
เงื่อนไข และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ เงื่อนไข และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  แก้ไขเพ่ิมเติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ม (ฉบับที่ 22))  พ.ศ. พ.ศ. 22554455  และ (ฉบับที่ และ (ฉบับที่ 33))  พ.ศ. พ.ศ. 22555533  ) ) 
เพ่ิมโอกาสเพ่ิมโอกาส..ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย หรือสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น  
  ดังนั้นเพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังด าเนินงานในศูนย์ฝึกวิชาชีพด้วยความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังด าเนินงานในศูนย์ฝึกวิชาชีพด้วยความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
จึงขอด าเนินโครงการจัดหาจึงขอด าเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
และใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย แทนหลักสูตรและใช้ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย แทนหลักสูตร
เดิมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสถานประกอบการน้อยลง รวมทั้งการน ามาครุภัณฑ์ที่เดิมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสถานประกอบการน้อยลง รวมทั้งการน ามาครุภัณฑ์ที่ ได้บางส่วนได้บางส่วน
มาสร้างสื่อระบบ มาสร้างสื่อระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ส าหรับเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีแหล่งเรียนรู้ที่ตลอดชีวิต เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีแหล่งเรียนรู้ที่
จะพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินชีจะพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาวิตได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา      


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11  เพ่ือเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ สร้างและพัฒนาระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   
  55..22  เพ่ือเพ่ือด าด าเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ เนินการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบ ee--lleeaarrnniinngg  ..ให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพ  


66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ระยะที่ ระยะที่ 11  ระยะจัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและระยะจัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ เอกสารการเรียนการสอน เอกสารการวัดและ
ประเมินผล รูปแบบการจัดท าเว็บไซต์ เป็นต้นประเมินผล รูปแบบการจัดท าเว็บไซต์ เป็นต้น  
    66..11..22  ระยะที่ ระยะที่ 22  ระยะระยะจัดท าระบบ จัดท าระบบ ee--lleeaarrnniinngg  1100  รายวิชารายวิชา  


ล าดับที่ล าดับที่  หลักสูตรรายวิชาหลักสูตรรายวิชา  จ านวนชั่วโมงจ านวนชั่วโมง  


11..  ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  115500  


22..  การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทกเตอร์   3300  


33..  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  115500  


44..  เทคนิคช่างฟ้าภายในอาคารเทคนิคช่างฟ้าภายในอาคาร  1122  


55..  การประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้งาน AAuuttooCCaadd  3300  


66..  การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว  3300  


77..  การเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  3300  


88..  การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซลการออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบโซลาเซล   3300  


99..  การออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดการออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด  3300  


1100..  เทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้างเทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องซักผ้าแบบฝาข้าง  3300  
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  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ครูผู้สอนครูผู้สอนและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีและวิทยากรฝึกอบรมได้ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนักศึกษาแผนกวิชาประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนักศึกษาแผนกวิชา   ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า
ก าลังก าลัง  
    66..22..22  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
รวมถึงประชาชนที่สนใจมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงประชาชนที่สนใจมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  


  77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 
25622562  


ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  


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


ขออนุญาตด าเนินขออนุญาตด าเนิน
โครงการโครงการ  


                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


จัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ จัดเตรียมสื่อ จัดท าสื่อ 
เอกสารการเรียนการเอกสารการเรียนการ
สอน เอกสารวัสอน เอกสารวัดผลดผล
ประเมินผล รูปแบบประเมินผล รูปแบบ
การจัดท าเว็บไซต์การจัดท าเว็บไซต์  


                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


จัดท าระบบ จัดท าระบบ ee--
lleeaarrnniinngg  1100  รายวิชารายวิชา  


                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


ทดลองใช้ระบบทดลองใช้ระบบ                          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


ประเมินผลกประเมินผลการาร
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน                          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


รายงานผลโครงการรายงานผลโครงการ  
(รูปเล่ม)(รูปเล่ม)  


                        ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลังวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


  


88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินงบประมาณจากเงินงบประมาณ  งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     3300,,000000  บาท บาท     ได้แก่ได้แก่  
  88..11  วัสดุส านักงานวัสดุส านักงาน  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    4477  


  


  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนดการเรียนการสอน  
  99..22  มีระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมีระบบการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น  
1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
    1100..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ   
  1100..22  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการคุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  1100..33  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบรายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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โครงการที่ 10โครงการที่ 10  
โครงการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ  


1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล    หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็น  


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


                        โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


            โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3.3.  ความสอดคล้องความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
    ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ของส านักงาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  


ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   


4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึก ษา ร่วมกับผู้บริหารส านักงานษา ร่วมกับผู้บริหารส านักงาน


คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ าถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้ย้ าถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
สารพัดช่างให้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะสารพัดช่างให้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีทักษะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบกาอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและร ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับพัฒนาก าลังคน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่ าง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อมาง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพ่ือระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป และเพ่ือระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง และก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองรับ
คความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมวามต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม  


ดังนั้น ดังนั้น แผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ แผนกวิชาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ จึงได้จัดโครงการจึงได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ      


55. วัตถุประสงค์. วัตถุประสงค์  
55.1 .1   เพ่ืเพ่ืออคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
55.2  เพื่อ.2  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  


66. เป้าหมาย. เป้าหมาย  


    66..11  เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ  
          6.1.16.1.1  ผู้เข้ารับการผู้เข้ารับการอบรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เข้าร่วมกิเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า จกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน / รุ่น15 คน / รุ่น  


    66.2 เ.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          6.2.1 6.2.1 ผู้ เข้าผู้ เข้า รับการรับการอบรมอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุณภาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลพเข้าสู่มาตรฐานสากล  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    4499  


  


  


77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ขั้นตอนการขั้นตอนการ
ด าเนินการด าเนินการ  


พ.ศ.2562พ.ศ.2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  


แต่งตั้งคณะด าเนินแต่งตั้งคณะด าเนินการการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  


ประชุมคณะท างานประชุมคณะท างาน                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  


ปฏิบัติงานตามโครงการปฏิบัติงานตามโครงการ                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                        แผนกวิชาช่างเครื่องแผนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  


สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                        แผแผนกวิชาช่างเครื่องนกวิชาช่างเครื่อง
ท าความเย็นท าความเย็น  


88. งบประมาณด าเนินการ. งบประมาณด าเนินการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   100,000เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   100,000  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
  88.1 ค่าวัสดุ.1 ค่าวัสดุ  
  88.2 ค่าจ้างด าเนินงาน.2 ค่าจ้างด าเนินงาน  


99. ผลที่คาดว่าจะได้รับ. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99.1 .1 ผู้เรียนผู้เรียนมีมีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  
99.2 .2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  


1100. การติดตามและประเมินผล. การติดตามและประเมินผล  
  1100.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ.1 ใช้แบบสอบถามผู้รับบริการ  


1100.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ.2 สอบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ  
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โครงการที่  11โครงการที่  11  
โครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาโครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. ผู้รับผิดชอบโครงการ      แผนกวิชาภาษาต่างประเทแผนกวิชาภาษาต่างประเทศศ  ฝ่ายฝ่ายวิชาการวิชาการ  


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
          ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  นนโยบายที่ โยบายที่   22  :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
                ยุยุทธศาสตร์ที่ ทธศาสตร์ที่ 66  ::  การการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่   ตัวบ่งชี้ที่   6.46.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  


 


    มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
    ด้านที่ ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
              3.13.1  ครูผู้สอนครูผู้สอน  
        3.1.3 การพั3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  


44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่าจะอยู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่าจะอยู่
ที่ใดในโลก  ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  ภาษาอังกฤษถือเป็นที่ใดในโลก  ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  ภาษาอังกฤษถือเป็น
ภาษาสภาษาสากลที่ใช้เพ่ือการสื่อสารและเป็นที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ  ไม่ว่าเป็นสถานการณ์การเดินทาง หรือ ากลที่ใช้เพ่ือการสื่อสารและเป็นที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ  ไม่ว่าเป็นสถานการณ์การเดินทาง หรือ 
ศึกษาดูงานต่างประเทศศึกษาดูงานต่างประเทศ  
                    แผนกภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการแผนกภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการ                     
แก่บุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดโครงการแก่บุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดโครงการยกระดับภยกระดับภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  าษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  


5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์  
  5.1 5.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานได้เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานได้   


6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    6.1.1 6.1.1 บุคลากรทางศึบุคลากรทางศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จ านวน 44 คน กษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จ านวน 44 คน   
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  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
      66..22..11  บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้   


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 25พ.ศ. 256622  พ.ศ. 25พ.ศ. 256633  


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


เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ                      
  


  ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  


ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  


ท าหนังสือท าหนังสือเชิญวิทยากรเชิญวิทยากร                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  


ด าเนินการตามแผนด าเนินการตามแผน                          ห้องประชุมห้องประชุม  


สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                          ห้องภาษาอังกฤษห้องภาษาอังกฤษ  


  
88.  .  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    220,000 0,000       บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
    88..11  ค่าวัสดุค่าวัสดุ    6,6406,640  บาทบาท  
  88..22  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร       1 คน 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,21,200 บาท00 บาท  77,,220000  บาทบาท  
  88.3 ค่าอาหารว่าง.3 ค่าอาหารว่าง  44 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ44 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ  3,0803,080  บาทบาท  
  88.4 ค่าอาหารกลางวัน.4 ค่าอาหารกลางวัน  44 คน ๆ ละ 70 บาท 1 มื้อ44 คน ๆ ละ 70 บาท 1 มื้อ  3,0803,080  บาทบาท  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99 .1  บุคลากร.1  บุคลากรทางการศึกษาของทางวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ ทางการศึกษาของทางวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ 
ระดับพ้ืนฐานได้ระดับพ้ืนฐานได้  
    9.2 9.2 บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


1100..  การติดตามและประเมินผลโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ   
    1100.1.1    รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  14โครงการที่  14  
โครงการส่งเสริโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  


11..  ชื่อชื่อบุคคล/บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ        ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  


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


    โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
    มาตรฐานที่มาตรฐานที่  44    ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
      ตัวบ่งชี้ท่ีตัวบ่งชี้ท่ี  44..11    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการวิชาชีพ  


44..  สภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจัย/หลักการและเหตุผล  
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดการ
พัฒนาก าลังคนให้เกิดความรู้และทักษะสอพัฒนาก าลังคนให้เกิดความรู้และทักษะสอ ดคล้ดคล้ องกับการขยายตัวต่อเศรษฐกิจ และองกับการขยายตัวต่อเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีโดยให้มีการก าหนด และทดสอบมาตเทคโนโลยีโดยให้มีการก าหนด และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษารฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาชีพ การแข่งขันในสาขาวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ 
ทั้งภาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพเป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพเป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ
ของผู้ เรียน อันน าไปสู้ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ เรียนก่อให้เกิดความตระหนักในของผู้ เรียน อันน าไปสู้ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ เรียนก่อให้เกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมพัฒความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมพัฒ นาคนเก่งสู่โลกอาชีพ นาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานของผู้เรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานของผู้เรียน ––  ผู้เรียนก่อนที่จะส าเร็จผู้เรียนก่อนที่จะส าเร็จ
ออกไปสู้โลกอาชีพซึ่งเห็นสมควรในสถานบันศึกษา ได้จัดแข่งขันทักษะในแผนวิชาเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวออกไปสู้โลกอาชีพซึ่งเห็นสมควรในสถานบันศึกษา ได้จัดแข่งขันทักษะในแผนวิชาเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว   


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11..  เพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน  
55..22..  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลทางการศึกษาของผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลทางการศึกษาของผู้เรียน  
55..33..  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับกรมอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นการจัดเตรียมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับกรมอาชีวศึกษา   
55..44..  เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนเพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน   


66..  เป้าหมายแเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จละตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
      66..11  ครู และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 1 แผนกวิชาครู และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 1 แผนกวิชา  
  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
      66..22  ผู้เรียนผู้เรียนแผนกวิชาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแผนกวิชาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ    ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพ 
และทฤษฎีในการเรียนที่ดีเกิดความตระหนัก มุ่งม่ัและทฤษฎีในการเรียนที่ดีเกิดความตระหนัก มุ่งม่ันและตั้งใจในการเรียน และพัฒนาตนเองนและตั้งใจในการเรียน และพัฒนาตนเอง  
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77..  วิธีด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน //  ปฏิทินปฏิบัติงานปฏิทินปฏิบัติงาน  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          


  
88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
    จากเงิน  จากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      20,000 บาท20,000 บาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1  ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก8.1  ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก  
  8.2  ค่าลงทะเบียนแข่งทักษะ8.2  ค่าลงทะเบียนแข่งทักษะ  
  8.3  ค่8.3  ค่าเดินทางไปราชการาเดินทางไปราชการ  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    99..22  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น  
    99..33  ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการท างาน และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการท างาน และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้   
    99..44  ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไปป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคต่อไป   


1100..  การติดตามการติดตามและการประเมินผลโครงการและการประเมินผลโครงการ  
    10.1 10.1 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่  15โครงการที่  15  


โครงการโครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  


11.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ.   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นายเลอนายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์พงษ์  สุวรรณนันท์    แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  


2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  


          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
33.1 .1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารมการการอาชีวศึกษา    


  33..11..11  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่  22  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศการแข่งขันของประเทศ   มีเป้าหมายมีเป้าหมายคือคือ  (1)(1)  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทางและเป็นเลิศเฉพาะทาง  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ได้แก่ได้แก่  ความเชี่ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทางยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง   มีหลักสูตรฐานสมรรถนะมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ผ่านผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ   มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ   เอกชนเอกชน   สถานประกอบการสถานประกอบการ  
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน  


33..11..22  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่   44  การสร้างโอกาสการสร้างโอกาส   ความเสมอภาคความเสมอภาค   และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษาและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา          
(1)(1)  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ให้ผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนทุกคน   ทุกกลุ่มทุกกลุ่ม   ทุกพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่   และทุกระดับการศึกษาได้และทุกระดับการศึกษาได้ รับรับ
บริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ตัวชี้วัดที่ส าคัญตัวชี้วัดที่ส าคัญ   ได้แก่ได้แก่  หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น   หลากหลายหลากหลาย  ทุกระดับการศึกษาทุกระดับการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบทั้งการศึกษาในระบบ   นอกระบบนอกระบบ   และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   และมีระบบเครือข่ายและมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้ เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้ เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
  3.2 3.2 การขับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 25552555--25692569  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้  


33..22..11  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  มุ่งผลิตมุ่งผลิต  และพัฒนาก าลังคและพัฒนาก าลังคนในนใน
สาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทางแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง   สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชี วศึกษาซึ่งได้แก่ วศึกษาซึ่งได้แก่ 
สถานประกอบการ สถานประกอบการ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ   


    33..22..22  ยกระดับยกระดับ คุณภาคุณภา พการจัดการอาชีวศึกษา พการจัดการอาชีวศึกษา โดยโดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
CCoonnssttrruuccttiioonniissmm,,  PPrroojjeecctt  BBaasseedd  LLeeaarrnniinngg  AAuutthheennttiicc  AAsssseessssmmeenntt,,  การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริงการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง จัดตั้ง   ตามควตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษามต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การจัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
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เรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ   ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   มีขีดมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ ที่   


33..33  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้ายความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560   


3.3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการ3.3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษามีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   


4.  สภ4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ ท่าน และการฝึกปฏิบัติจะฝึกรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ ท่าน และการฝึกปฏิบัติจะฝึก
เดินสายภายในบูทเดินสาย ซึ่งสามารถในไเดินสายภายในบูทเดินสาย ซึ่งสามารถในได้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ไม่หมดสภาพการใช้งาน เนื่องจากรูพรุนจากการด้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ไม่หมดสภาพการใช้งาน เนื่องจากรูพรุนจากการ
เดินสาย และจากการยึดกล่องปลั๊ก และกล่องสวิตช์  หลักจากหมดสภาพการใช้งานก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยน      เดินสาย และจากการยึดกล่องปลั๊ก และกล่องสวิตช์  หลักจากหมดสภาพการใช้งานก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยน      
ไม้กระดานอัดเพ่ือให้สามารถใช้ในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม้กระดานอัดเพ่ือให้สามารถใช้ในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   


จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรบูทเดินสายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง รายวิชาวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง รายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง รายวิชา
เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ 1 เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ 1   


55..  วัตถุปวัตถุประสงค์ ระสงค์   
  55.1 เพ่ือ.1 เพ่ือปรับปรุงบูทฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าที่หมดสภาพการใช้งาน ให้สามารถใช้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีปรับปรุงบูทฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าที่หมดสภาพการใช้งาน ให้สามารถใช้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ        


6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  


6.1.1 ปรับปรุงบูทเดินสายจ านวน 18 บูท 
6.1.2 จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จ านวน 60 คน/ปี 
6.1.3 จ านวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวน 400 คน 


(20 สัปดาห์ x 20 คน = 400 คน/ปี) 
6.1.4 รายได้เงิน บกศ. เข้าสถานศึกษาโดยประมาณ 128,000 บาท/ปี (หักค่าด าเนินการตามระเบียบ


แล้ว) 
6.1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 เล่ม 


6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพ


ช่างไฟฟ้า 
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 6.2.2 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทาง
อาชีพแก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 


77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  


ตารางแสดงแผนการด าเนินโครงการตารางแสดงแผนการด าเนินโครงการ  


ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  สถานที่สถานที่  
ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ยก.ย..  


PP  


1. ขออนุญาตด าเนินงานตาม1. ขออนุญาตด าเนินงานตาม
โครงการโครงการ  


                        แผนกช่าแผนกช่างไฟฟ้างไฟฟ้า
ก าลังก าลัง  


2 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร2 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        


3 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร3 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        


4. ด าเนินการ4. ด าเนินการก าหนดรูปแบบบูท ก าหนดรูปแบบบูท                           


DD  


55. จัดเตรียมสถานที่. จัดเตรียมสถานที่                            


66. จัดซื้อวัสดุ . จัดซื้อวัสดุ จัดจ้างจัดจ้าง                            


7. 7. ตรวจสอบตรวจสอบ                            


8 . 8 . ด า เด า เ นิ น ก ารจั ด ก าร เรี ย นนิ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
150 ชั่วโมง150 ชั่วโมง  


                        


99..  ด าเนินการอบรมสัมมนาและด าเนินการอบรมสัมมนาและ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  


                        


CC  


1010 . ติดตาม ตรวจสอบ ตาม. ติดตาม ตรวจสอบ ตาม
ขั้นตอนขั้นตอน  


                        


1111. ประเมินผลการด าเนินงาน. ประเมินผลการด าเนินงาน                          


AA  
1212. สรุปผลการด าเนินงาน. สรุปผลการด าเนินงาน                          


1133. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม). รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                          


88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    จากเงินงบประมาณท้ังสิ้นจากเงินงบประมาณท้ังสิ้น    102,000102,000  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  


88..11..  ไม้อัดยางไม้อัดยาง  AAAAAA  กันน้ า มอก.กันน้ า มอก.  จ านวน 20 บูท จ านวน 20 บูท ==  72,000 บาท72,000 บาท  
8.1. ค่าด าเนินการจัดท า จ า8.1. ค่าด าเนินการจัดท า จ านวน 20 บูท นวน 20 บูท ==  3300,,000000  บาทบาท  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 บูทเดินสายส าหรับการฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า จ านวน 20 บูท 
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9.2 ใช้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประมาณการ
ค่าลงทะเบียน และค่าบริหารจัดการ จากจ านวนผู้ผ่านการทดสอบจากการอบรมและทดสอบในวันศุกร์ วันเสาร์ 
และวันอาทิตย์ โดยจัดหลักสูตร และมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 


 9.2.1 ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวน 3 วัน 18 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท 
 9.2.1 ค่าวัสดุทดสอบวิชาชีพ  จ านวน 1 วัน 6 ชั่วโมง  จ านวน 500 บาท 
 9.2.3 ค่าเดินทางเข้ารับการทดสอบ ค่าอาหารว่าง และอาหารเที่ยง จ านวน 600 บาท  
 


ตารางแสดงประมาณการค่าลงทะเบียน และการบริหารจัดการ 


ที ่
จ านวน
ผู้สมคัร 


ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ค่าบริหารจัดการ 
หมายเหตุ 


ค่าลงทะเบยีน 
ค่าวัสดุ
ทดสอบ 


ค่าเดินทาง
และอาหาร 


รวม 
ครูผู้สอน 
(60%) 


เข้า บกศ. 
(20%) 


ค่าไฟฟ้า 
(20%) 


1 1 1,800 600 600 3,000 1,080 360 360  


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


จ านวนครั้งท่ีน้อย ค่าสายไฟฟ้า ค่าวัสดุหลายรายการที่ต้องจัดซื้อใหม่ทุกครั้ง 


9.3 ประมาณการ รายได้เงิน บกศ. เข้าวิทยาลัย (คิดจากค่าลงทะเบียนเรียน 18 ชั่วโมง 1,800 บาท ใน
สัดส่วนครูผู้สอน 60 % เงินบ ารุงการศึกษา 20 % และสนับสนุนค่าทรัพยากรการศึกษา 20 % (รวมเงินสนับสนุน
สถานศึกษาท้ังสิ้น 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 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า เนื่องจากหลังจากเรียนจบการศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า 


9.5 เป็นศูนย์ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสทางอาชีพแก่
ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 


10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  1100..22  จากจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง  
  10.3 จากรายงานผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าระดับ 10.3 จากรายงานผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 18 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าระดับ   
  
  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    5588  


  


  


โครงการที่  16โครงการที่  16  
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ที่เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ที่เข้าฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบอบ    นางมาลี  ทองค า  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางมาลี  ทองค า  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  


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


                โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


                โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  
      กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  


44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
    การด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบ การ การจัดการ การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การด าเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการเอกชน การแสดงไมตรีจิตต่อกันเป็นเรื่องที่ช่วยให้การด าเนินงานความร่วมมือ มีความง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบัปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระนาบเดียวกันของผู้ปฏิบั ติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้บริหาร  ของติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้บริหาร  ของ
สถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาสถานศึกษา ไปยังผู้บริหารขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา  
    ในการนี้  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้น าแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างในการนี้  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้น าแนวคิดประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ มาก าหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพสถานศึกษากับสถานประกอบการ มาก าหนดเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ขึ้น เพ่ือมอบแด่ผู้มีคุกกี้ขึ้น เพ่ือมอบแด่ผู้มี อุปการคุณอุปการคุณ    ในใน
เทศกาลเทศกาลปีใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและขยายปีใหม่ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพและขยาย
ผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีผลการปฏิบัติงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี อุปการคุณอุปการคุณ  แก่สถานศึกษา สร้างความแก่สถานศึกษา สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้เข้ารัมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติบการฝึกอบรมวิชาชีพในรสชาติของคุกกี้ที่ผลิตโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
ที่มีที่มีอุปการคุณอุปการคุณ  แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ท่ีผลิตได้แก่สถานศึกษาได้รับทราบ และชิมรสชาติคุกกี้ท่ีผลิตได้อีกด้วยอีกด้วย  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  55..11    เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความม่ันใจในการ น าเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีความม่ันใจในการ น า
ความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคตความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต  
  5.2  เพ่ือขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้ 5.2  เพ่ือขยายผลให้เครือข่ายของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและชิมรสชาติคุกกี้ ที่ที่
เป็นผลผลิตของผู้เเป็นผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยสารพัดช่างข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยาสี่พระยา  
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66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
  6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
    6.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 6.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จ านวนไม่ต่ ากว่า 20 คน เข้าร่วมปฏิบัติการคุกกี้ จ านวนไม่ต่ ากว่า 20 คน   
    6.1.2  จ านวนขนมคุกกี้ ส าหรับมอบแด่ผู้มี6.1.2  จ านวนขนมคุกกี้ ส าหรับมอบแด่ผู้มี อุปการคุณอุปการคุณ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 
70 กล่อง70 กล่อง  
  6.2 6.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วม
ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้ปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพคุกกี้   เพ่ือมอบแด่ผู้มีเพ่ือมอบแด่ผู้มี อุปการคุณอุปการคุณ  ในเทศกาลปีใหม่ สามารถน าในเทศกาลปีใหม่ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกก้ีของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายผล ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขนมคุกก้ีของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แด่ผู้มีแด่ผู้มีอุปการคุณอุปการคุณในเทศกาลปีใหม่ในเทศกาลปีใหม่  


77..  กิจกรรมกิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่และหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  


พ.พ.ศ. 2562ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
สถานที่สถานที่  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


ประชุมหาจ านวนประชุมหาจ านวน
ผู้มีผู้มีอุปการคุณอุปการคุณ  


                        ห้องประชุมห้องประชุม  


จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุ                          แผนกวิชาอาหารแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  


ด าเนินการด าเนินการ
ฝึกอบรมจัดท าฝึกอบรมจัดท า
คุกกี้คุกกี้  


                        แแผนกวิชาอาหารผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  


บรรจุผลิตภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์
คุกกี้คุกกี้  


                          


ติดตามผลติดตามผล                          แผนกวิชาอาหารแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  


สรุปและรายงานสรุปและรายงาน
ผลผล  


                        แผนกวิชาอาหารแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการและโภชนาการ  


88..  งบประมาณงบประมาณ  
    จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    60,00060,000  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1  8.1  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ  


ผลิตขนมคุกก้ี ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถน าผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ     ผลิตขนมคุกก้ี ได้ฝึกปฏิบัติจริง  สามารถน าผลผลิตของแผนก มาขยายผลและประชาสัมพันธ์ผลิตผลของวิทยาลัยฯ     
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นกลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ เป็นการเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้างารเสริมทักษะ สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีโอกาสสร้าง
ความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีความมั่นใจให้กับตัวเองในการบริการวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มี อุปอุป
การคุณการคุณ  


1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
    1100.1  เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน.1  เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน  


  1100.2  สรุปผลการด าเนินงานตามโคร.2  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการงการ  
  1100.3  จัดท ารูปเล่มรายงาน.3  จัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการด าเนินงานโครงการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  


  
ฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่  17โครงการที่  17  


โครงการขยายบทบาทโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FFiixx  IItt  CCeenntteerr))  


1. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ผิดชอบ   นายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯนายอุกฤษฏ์  วัชระพิริยะกุล   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ  


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


          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการฝึกจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน    


กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  


44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 


((FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ซึ่งเป็นนโยบาย) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 เร่งด่วนในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ––  2554  และเป็นแนวทาง2554  และเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้านหนึ่งที่สามารถช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ของประชาชนให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรมหลักโครงการด้าน
การให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ การให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษาและซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
เครื่เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดยมีองใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์  ใน 2 ) ถาวรอย่างน้อย 2 ศูนย์  ใน 2 
ชุมชนชุมชน  
  ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนใน การสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้พัฒนาการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัตชีวิตของประชาชนในชุมชนตามวัต ถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  ถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน    
((FFiixx  IItt  CCeenntteerr) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง   ) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง   
การรวมกลุ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับการรวมกลุ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ
สถสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
    5.1 ผลต่อประชาชน5.1 ผลต่อประชาชน  


5.1.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ5.1.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ืช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ื อลดรายจ่ายอลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  


5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ผ่านเครือข่ายความผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืนร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
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5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขอสุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขอ งง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้นตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น  


5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน  


5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
  5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา  


5.2.1  เพิ่ม5.2.1  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  
5.5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ 2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ   


มีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในการแข่งขันของประเทศ  
  5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  


5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุง5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุง รักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้รักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวันงานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน  


5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน5.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าคุณภาพสินค้า  


5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ เพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีมเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีม
ช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน  


6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 ชุมชน และพ้ืนที่ออกให้บริ6.1.1 ชุมชน และพ้ืนที่ออกให้บริการด าเนินการหลักจ านวน 2 ชุมชน  การด าเนินการหลักจ านวน 2 ชุมชน    
    6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 6.1.2 ชุมชนใกล้เคียงอีก 1 ––  5  ชุมชนได้รับบริการ5  ชุมชนได้รับบริการ  
    6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่อมแซม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ6.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ได้รับการซ่อมแซม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 รายการ  
    6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า  100 คน6.1.4 ประชาชนเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า  100 คน  
  6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จ านวนอย่างน้อย 6.1.5 ช่างชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย จ านวนอย่างน้อย 10 คน10 คน  
    6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน  6.1.6 ประชาชนเข้ารับบริการพัฒนาด้านสุขอนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน    


6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน อย่างน้อย 2 รายการ6.1.7 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน อย่างน้อย 2 รายการ   
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  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์


ด ารงชีวิตประด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตจ าวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต
ของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่ายของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย  


6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน  


6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ6.2.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้  


6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนา6.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนา
ศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน  


6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานรายได้  


6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม 6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เสริมสร้างมาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น   


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


6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ  6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ      
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในมีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศการแข่งขันของประเทศ  


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            


ประชุมวางแผนด าเนินการประชุมวางแผนด าเนินการ                          ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          ชุมชนที่ติดต่อชุมชนที่ติดต่อ  


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 จากเงิน งบประมาณ งบด าเนินงาน  จ านวน 96,498 บาท 
    จากเงิน  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน  500,000 บาท 
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  596,498 บาท 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะ9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับได้รับ  
9.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร 9.1  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรในชุมชนเป้าหมายพื้นที่ใกล้เคียงในเขตปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร   


สัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ าสัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครประชาชนผู้บริการไม่ต่ า กว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลกว่า 200 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน  


99..22    ช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการช่างชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน ใน 2 ชุมชน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ   
ซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการดการ  


9.3 9.3   การพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน  ละ 1 รายการการพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยชุมชน  ละ 1 รายการ  


10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    10.1 10.1 จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  18โครงการที่  18  
โครงการโครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหาปลูกจิตส านึกและส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กษัตริย์   


ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทยตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทย  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ      นางสาวเพ็ญพร  เสรีกุลนางสาวเพ็ญพร  เสรีกุล      หัวหน้าหัวหน้างานกิจกรรมฯ  งานกิจกรรมฯ    


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน  


กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   


การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานกการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาารอาชีวศึกษา  
      มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกมาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
      ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมา ศิลปะ วัฒนธรรม  


44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน      


ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ ส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ตระหนักถึงความ ส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยถือเป็นข้อก าหนดในมาตรฐานการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยถือเป็นข้อก าหนดในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจส าคัญในการจัดกิจกรรมของอาชีวศึกษาซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินตามมาตรฐานดังกล่าวและถือเป็นภารกิจส าคัญในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาสถานศึกษา  


5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
5.15.1    เพ่ือให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพ่ือให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
5.2 5.2   เพ่ือให้มีคเพ่ือให้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขวามศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
5.35.3    เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
  


6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  


6.1.16.1.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
6.1.2 6.1.2 มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ชุมชนรอบข้างใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งเคียง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  
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  6.2 เชิงคุณภาพ6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.16.2.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร ได้รับการซึมซับและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 


พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์  
6.2.26.2.2   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี 


พระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
6.2.36.2.3  ผู้เข้ารัผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามบการฝึกอบรมและบุคลากร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมกแต่งตั้งคณะกรรมการาร                            
ประชุมวางแผนประชุมวางแผน                          ห้องประชุมห้องประชุม  


ด าเนินการด าเนินการ  
--ท าบุญวิทยาลัยท าบุญวิทยาลัย  
--วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา  
--วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา  
--วันไหว้ครูวันไหว้ครู  
--วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา  
--วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว  
--มุฑิตาจิตคนเกษียณมุฑิตาจิตคนเกษียณ  
--ท าบุญคุณยายท าบุญคุณยาย  


                        วัดแก้วแจ่มฟ้า,วัดแก้วแจ่มฟ้า,  
ห้องประชุมห้องประชุม  


ติดตาติดตามและประเมินผลมและประเมินผล                            


สรุปและรายงานผลสรุปและรายงานผล                            


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ        งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  30,00030,000  บาทบาท  
  จากเงินจากเงิน  รายได้สถานศึกษารายได้สถานศึกษา      เป็นเงินเป็นเงิน  3,0003,000  บาทบาท  
    เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    3333,000,000  บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1  ค่าวัสดุ8.1  ค่าวัสดุ  


  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม   
9.2  9.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ต่อผู้ร่วมสังคม   
9.3  9.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและท างานแบบทีมสัมพันธ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและท างานแบบทีมสัมพันธ์  


10. การติดตามและป10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    ระเมินผลโครงการ      
    10.110.1จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    6688  


  


  


โครงการที่  19โครงการที่  19  


โครงการโครงการ  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายกฤษดา  โฉมศรีนายกฤษดา  โฉมศรี      หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานปกครอง  


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


      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   


ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติชาติ  
    กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะ
วิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาวิวาทการสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา  


  ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุขตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  ยาเสพยาเสพติดถือเป็น ติดถือเป็น ““ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนท าลายประเทศชาติภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนท าลายประเทศชาติ ””  ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง    ทั้งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง    ทั้ง
ต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ท าให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ท าให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต  
  อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติอีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติ ดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่
ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทาง
การค้าและธุรกิจต่าง ๆการค้าและธุรกิจต่าง ๆ  
  ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่ การค้า การเป็นพ้ืนที่แพร่การค้า การเป็นพ้ืนที่แพร่
ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่าน
มา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะด าเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะด าเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพ
ติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพ่ิมโทษไม่ได้ลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพ่ิมโทษไม่ได้
ท าให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการส ารวจจ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการส ารวจจ านวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่ เพียงพอ จ าเป็นต้องมีนโยบายด้านอ่ืนมาสนับสนุน เรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่ เพียงพอ จ าเป็นต้องมีนโยบายด้านอ่ืนมาสนับสนุน   
ด้วยการดึงพลังของทุกด้วยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันท างานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันท างานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดียาเสพติดในระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  
  ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ใน
ขณะนี้  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ เผยแขณะนี้  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ขึ้น  งบประมาณ 2563  ขึ้น    


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการ5.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัวในการ   


แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษา  
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5.2  เพ่ือสร้างกลไกการมีส่ว5.2  เพ่ือสร้างกลไกการมีส่ว นร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจาก
สถานศึกษาสถานศึกษา  


5.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน าประสบการณ์5.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน าประสบการณ์
มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากท่ีสุดมาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากท่ีสุด  


5.4  เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่5.4  เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไปพระยาให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป  


66..  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
      6.1.1 6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปลอดจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ปลอดจาก                      
ยาเสพติด  ร้อยละ 100ยาเสพติด  ร้อยละ 100  
      6.26.2  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
      6.2.16.2.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในา และผู้เรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืนสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            


ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


88..  งบปงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการระมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงิน จากเงิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบงบรายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  


    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    18,00018,000..................    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
8.18.1    ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
88..22    ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์  
  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.19.1    ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติดผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเกิดความตระหนักของพิษภัยยาเสพติด  
9.2  เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการล9.2  เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
9.3  เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล 9.3  เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล   


ต่อสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึนต่อสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
9.4  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป9.4  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป  


1100..    การติดตาม และการประเมินผล โครงกาการติดตาม และการประเมินผล โครงการร  
10.1  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ10.1  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
10.2  จัดท ารูปเล่มรายงาน  10.2  จัดท ารูปเล่มรายงาน    







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    7700  


  


  


โครงการที่  20โครงการที่  20  


โครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   


1.1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ        นางสาววรรณวิสาข์นางสาววรรณวิสาข์  สีเทาสีเทา  หัวหน้างานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  


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


      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของปรเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศะเทศ  
    มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 22556611  
    มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 22  การจัดการอาชีวศึกษาการจัดการอาชีวศึกษา   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑสถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ ์ที่ที่
ก าหนด ใชก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะใน   การจัดการเรียนการสอนที่เนการจัดการเรียนการสอนที่เน ้นผูนผู ้ เรียนเปเรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการนส าคัญ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอยทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาางมีประสิทธิภาพพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน ่วยวยงงานาน  
ตต้นสังกัดหรือหนนสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา    


4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับการจัดการศึกษาในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2545 จ าเป็นอย่างยิ่งแก้ไข พ.ศ.2545 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านความที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านความ
ร่วมมือ เป็นต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นผู้น าชุมชนในการให้วิชาการ บริการด้านการศึกษา และท าร่วมมือ เป็นต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นผู้น าชุมชนในการให้วิชาการ บริการด้านการศึกษา และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในขณะกิจกรรมต่าง ๆ ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในขณะ ที่ศึกษาที่ศึกษา  
ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งด้านการศึกษา ด้านสภาพและความเป็นอยู่ จึงให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งด้านการศึกษา ด้านสภาพและความเป็นอยู่ จึงให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้
ข้อคิด ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสมมาตลอด ข้อคิด ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสมมาตลอด 
ยิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทส ายิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทส า คัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน คัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน             
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  


5. วัตถุประสงค์5. วัตถุประสงค์  
5.15.1  เพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน     
5.25.2  เพ่ือสร้างความตระหนักในเพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  
5.3 เพ่ือด าเนินการดูแลช่วยเหลือ5.3 เพ่ือด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรม  นักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดนักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด  


66..เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      
  66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    


66..11..11  จ านวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาจ านวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  


66..22..11  ครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูครูที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบลนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ  







แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 256บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 25633    วิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพดัช่างสี่พระยา||    7711  


  


  


77..กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนขั้นตอน  กิจกรรมกิจกรรม  ระยะเวลาระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ  


1. ขั้นเตรียมการ1. ขั้นเตรียมการ
((PPllaannnniinngg))  


11..  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ  
22..  ประชุมครูแจ้งนโยบายประชุมครูแจ้งนโยบาย  
33..  ประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบายประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบาย  
44..  ประสานงานฝ่ายทะเบียน แนะแนว ประสานงานฝ่ายทะเบียน แนะแนว   
หัหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา  


ม.ค.. ม.ค.. ––  ก.พ. ก.พ. 6633  คณะกรรมการงานดูแลคณะกรรมการงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา  
  


2. ขั้นด าเนินการ2. ขั้นด าเนินการ  
((DDooiinngg))  


11..  มอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านมอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
พร้อมเตรียมเอกสารการบันทึกพร้อมเตรียมเอกสารการบันทึก  
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการด าเนินการ  


ก.พ. ก.พ. 6633  คณะกรรมการกลุ่มงานคณะกรรมการกลุ่มงาน
ดุแดุแลช่วยเหลือนักเรียนลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษา  


3. ขั้นตรวจสอบ3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล และประเมินผล 


((CChheecckkiinngg))  


1. จากแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา1. จากแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา  
2. จากแบบสอบถาม2. จากแบบสอบถาม  
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  


ก.พ.63ก.พ.63--มี.ค. มี.ค. 6633  คณะกรรมการกลุ่มงานคณะกรรมการกลุ่มงาน
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนช่วยเหลือดูแลนักเรียน
และครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษา  


4. ขั้นปรับปรุงและ4. ขั้นปรับปรุงและ
พัฒนาพัฒนา  ((AAccttiioonn))  


  


1. พูดคุยกับครูที่ปรึกษา1. พูดคุยกับครูที่ปรึกษา  
2. พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม2. พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม  


มี.ค.63มี.ค.63  คณะกรรมการกลุ่มงานคณะกรรมการกลุ่มงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษา  


88..งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน      โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ( โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา )   
งบรายจ่ายอ่ืน   
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุ 
 8.2 ค่าเดินทางไปราชการ 


99..ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11    ครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษามข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา  
9.2  ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาหาด้วยกัน9.2  ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาหาด้วยกัน     
99..33    สร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจ ไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาสร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจ ไว้วางใจ ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา     


1100..การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
1100..11  แบบติดตามการเยี่ยมบ้าแบบติดตามการเยี่ยมบ้านตามแบบ สอศ.นตามแบบ สอศ.  
1100..22  แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
1100..33  สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงาน  
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โครงการที่  21โครงการที่  21  
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


11..  ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณวิสาข์  สีเทานางสาววรรณวิสาข์  สีเทา      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  


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


      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้องความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   


    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  


44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 22554422  ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียน   


ทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศัส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศั กยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึกกยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ง
ผลดี และผลเสียต่อการด าผลดี และผลเสียต่อการด า เนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุขสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  


การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้การปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง ที่จะต้องามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่ง ที่จะต้อง
จัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  จัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร  
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังรับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดีทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรียน ต่อโรงเรียน   


ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ปีการศึกษา 2563ระยะสั้น ปีการศึกษา 2563  ในครั้งนี้ในครั้งนี้  


55..  วัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ  
55..11  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯทยาลัยฯ  
55..22  เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสท าความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสท าความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา  


66..  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมายและตัวชี้วัด  
  6.1 6.1 เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
  6.1.1 6.1.1 ผู้ผู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563  
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  66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    6.2.1 6.2.1 ให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบั ติตัวของผู้เรียน ติตัวของผู้เรียน 
ประวัติความเป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากรประวัติความเป็นมาของผู้เรียน โครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร  


77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขอขออนุมัติโครงการอนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            


ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


88..  งบประมาณในการด าเนินโครงการงบประมาณในการด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้นเงินงบประมาณท้ังสิ้น    --  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยผู้เรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย  
99..22  ผู้เรียนได้ท าความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู ผู้เรียนได้ท าความรู้จัก คณะผู้บริหาร ครู ––  อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย  


10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
  10.110.1  จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  22โครงการที่  22  


โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพโครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพ  


1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอุกฤษฎ์  วัชระพิริยะกุลนายอุกฤษฎ์  วัชระพิริยะกุล      งานโครงการพิเศษ งานโครงการพิเศษ ฯฯ  


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


3. ความ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ::  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน    
    1.7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสั1.7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคมงคม  
    มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
    ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
    4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา4.2 การบริการชุมชนและจิตอาสา  


44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
              ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้   หน่วยราชการหน่วยราชการ
ในพระองค์ในพระองค์  ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ  และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา    บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่
ต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขตต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วมในเขต
ชุมชนชุมชน    ปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆปัญหาการจราจร และอ่ืน ๆ       เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบเดช บรมนาถบ พิตรพิตร   ดังนั้นเพ่ือเป็นกาดังนั้นเพ่ือเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหารร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย  
  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงจัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เข้าวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงจัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมมี       รับการฝึกอบรมมี       
จิตอาสาร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และยังฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง โดยการร่วมกันออกบริการจิตอาสาร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และยังฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง โดยการร่วมกันออกบริการ
วิชาชีพในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ของประชาชนให้สามารถใช้งานได้วิชาชีพในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ของประชาชนให้สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิม และยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเหมือนเดิม และยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี   และร่และร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของวมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  


5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์                
  5.1 5.1 เพ่ือออกบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆเพ่ือออกบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ   
    5.2 เพ่ือเพ่ิมยอดผู้เรียนในปีงบประมาณ 25635.2 เพ่ือเพ่ิมยอดผู้เรียนในปีงบประมาณ 2563  
    5.3 เพ่ือแสดงถึงความสามัคคี5.3 เพ่ือแสดงถึงความสามัคคี  ความร่วมมือร่วมใจของครู บุคลากรทางการศึความร่วมมือร่วมใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับการกษา และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในการบริการวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนฝึกอบรม ในการบริการวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน    
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6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.16.1    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    6.1.16.1.1  บริการให้ความรู้วิชาชีพและบริการวิชาชีพให้แก่ประชาชน ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ จ านวน 4 ครั้ง บริการให้ความรู้วิชาชีพและบริการวิชาชีพให้แก่ประชาชน ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ จ านวน 4 ครั้ง   
    6.1.26.1.2  มียอดผู้เข้ารับบริการวิชาชีพต่มียอดผู้เข้ารับบริการวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,000 คนางๆ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน  
  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
                      66..22..11  ครู บุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามัคคีในการให้บริการวิชาชีพครู บุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามัคคีในการให้บริการวิชาชีพ  
    6.2.26.2.2  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมมากข้ึนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นที่รู้จักของประชาชนและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมมากข้ึน   


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนิกิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่นการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            


ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            


ด าเนินงานตามด าเนินงานตามโครงการโครงการ                            


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    งบงบประมาณประมาณ    งบงบ  ด าเนินงาน ด าเนินงาน   
      เป็นเงินงบประมาณทั้เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นงสิ้น    44,01044,010    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  
  8.1 ค่าวัสดุ  จ านวน  11  รายวิชา  วชิาละ 8.1 ค่าวัสดุ  จ านวน  11  รายวิชา  วชิาละ     4,000  บาท4,000  บาท  


9.9.    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตอาสา และมีทักษะวิชาชีพ9.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตอาสา และมีทักษะวิชาชีพ  
  9.2  มี9.2  มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากข้ึนจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากข้ึน  


10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
  10.110.1  รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการด าเนินงานโครงการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563  


  
ฝ่ายฝ่ายแผนงานและความแผนงานและความร่วมมือร่วมมือ
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โครงการที่  23โครงการที่  23  


โครงการความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


1.1.ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ      นางมาลี  ทองค า   หัวหน้างานความร่วมมือนางมาลี  ทองค า   หัวหน้างานความร่วมมือ  


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


                โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า    


                โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)(ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  


3.3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนพัฒนาจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน   
            กลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรกลยุทธ์ที่ 2 จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพมมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  


การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


ตัวบ่งชี้ที่ 8.1ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วด้ว ยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต้องการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต้องการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาน


ประกอบการภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนประกอบการภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียน --นักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสถานประกอบการและสถานประกอบการ   จึงมีแนวทางในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงมีแนวทางในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       
เมื่อนักเรียนเมื่อนักเรียน--นักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริงในตลาดแรงงานนักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริงในตลาดแรงงาน  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
55..11  เพ่ือเพ่ือร่วมมือร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา     


66..  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


66..11..11  สร้างครือข่ายกับสถานประกอบการ สร้างครือข่ายกับสถานประกอบการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดช่างจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดช่าง  
สี่พระยาสี่พระยา  22  แผนกวิชาแผนกวิชา  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการ


ฝึกอบรมฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และสถานหลักสูตรวิชาชีพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และสถาน
ประกอบประกอบการได้รับความพึงพอใจระดับมากการได้รับความพึงพอใจระดับมาก  
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7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 256ปี พ.ศ. 25622  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ                            


ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    --  บบาทาท  ได้แก่ได้แก่  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  ท าให้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรท าให้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร


วิชาชีพระยะสั้น และเป็นแนวทางร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถานวิชาชีพระยะสั้น และเป็นแนวทางร่วมมือกับสถานประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถาน
ประกอบการได้  เป็นประโยชน์ต่อการจัดฝึกอบรมหประกอบการได้  เป็นประโยชน์ต่อการจัดฝึกอบรมห ลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสระดมลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานประกอบการ มาร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริม ทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานประกอบการ มาร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานของสถานประกอบการอย่างแท้จริงประกอบการอย่างแท้จริง   และตะหนักถึงหลักฐานการพัฒนางานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการและตะหนักถึงหลักฐานการพัฒนางานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหม่เพ่ิมข้ึนทุกแผนกวิชาที่ด าเนินการสอนในวิทยาลัยฯสอนใหม่เพ่ิมข้ึนทุกแผนกวิชาที่ด าเนินการสอนในวิทยาลัยฯ  


1100..  การติดตาม และการประเมินผล การติดตาม และการประเมินผล   
10.110.1จัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  2255    
  


โครงการ โครงการ การประเมินคุณภาพการการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพแผนกวิชาประกันคุณภาพแผนกวิชา  
  
11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบบ::          นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ  


22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
  


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
    ยุทธศาสตร์ ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ 66    การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  


กลยุทธ์กลยุทธ์์ที่ ที่ 44  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมาย    
แผนงาน โครงการ และแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัตัวชี้วัด ดังนี้ด ดังนี้    


4.14.1  เป้าหมายเป้าหมาย  ส าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน    
การอาชีวศึกษาทุกระดับการอาชีวศึกษาทุกระดับ    


4.24.2  แผนงานแผนงาน    
11))  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับองกับ  การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง  


และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป    
22))  การสการส่งเสริมสนับสนุนให้งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
33))  การสการส่งเสริมใหงเสริมให้สถานศึกษาได้สถานศึกษาได้้รับการยกระดับคุณภาพใหรับการยกระดับคุณภาพให้ได้ได้้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน    


44..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
  การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท ารายงานประโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน จ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพ และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อวิทยาลัยฯ ทางงานประเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพ และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อวิทยาลัยฯ ทางงานประ กันกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพ
ของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในทิศทางเดียวกันของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในทิศทางเดียวกัน  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11  เพ่ือพัฒนางานประกันให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนางานประกันให้มีคุณภาพ  
55..22  เพ่ือให้ครู ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลเพ่ือให้ครู ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของภายในของ  
55..33  สถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดสถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ  ก าหนด  
55..44  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วม   
55..55  รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษารับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา  
55..66  เพ่ือสร้างการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คเพ่ือสร้างการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะณะ    
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66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


66..11..11  รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา  รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา  ((DDeeppaarrttmmeenntt  SSAARR  จ านวน 14  เล่ม)จ านวน 14  เล่ม)  
66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  


66..22..11  เพ่ือเพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในการจัดท าและการจัดท าและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐาน  
  
77..  วิธีการด าเนิวิธีการด าเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงานนงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ.2562พ.ศ.2562  พ.ศ.2563พ.ศ.2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            


ประชุมวางแผนด าเนินงานประชุมวางแผนด าเนินงาน                            


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


88..  งบประมาณในการด าเนินโครงการงบประมาณในการด าเนินโครงการ  
        จากเงิน จากเงิน   งบประมาณงบประมาณ  งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   --  บาท   ได้แก่บาท   ได้แก่  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
99..11  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้มีรายงานการประเมินตนเอง SSAARR  (แผนกวิชา(แผนกวิชา)  จ านวน 14 )  จ านวน 14   เล่ม เล่ม   ที่ที่
เป็นส่วนกลางถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นส่วนกลางถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SSAARR  วิทยาลัยฯ ต่อไป  วิทยาลัยฯ ต่อไป  
และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากข้ึนและได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากข้ึน  


1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
1100..11  รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่ โครงการที่   2266  


โครงการ โครงการ   ปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   พ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพพ.ศ.2561 ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ        นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ      หัวหน้างานประกันคุณภาพและหัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา   


22..  ลักษณะโครงกลักษณะโครงการาร        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  


    ยุทธศาสตร์ ที่ 6ยุทธศาสตร์ ที่ 6    การเพ่ิมประสิทธิภาพรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาะบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      กลยุทธ์กลยุทธ์ ์ที่  4ที่ 4   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมี
เป้าหมายเป้าหมาย  แผนงาน โครงการแผนงาน โครงการ  และตัวชี้วัด ดังนี้และตัวชี้วัด ดังนี้    


44 ..11   เป้าหมายเป้าหมาย   ส าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ได้ ้ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในภายใน  การอาชีวศึกษาทุกระดับการอาชีวศึกษาทุกระดับ    


44..22  แผนงานแผนงาน    
11 ))  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคล ้องกับองกับ การการ


เปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป    
22))  การสการส่งเสริมสนับสนุนให้งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
33))  การสการส่งเสริมใหงเสริมให้สถานศึกษาสถานศึกษาได้ได้้รับการยกระดับคุณภาพใหรับการยกระดับคุณภาพให้ได้ได้้คุณภาพตามมคุณภาพตามมาตรฐานาตรฐาน    


44..  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 25532553  หมวด หมวด 66  มาตรามาตรา  4848  


ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และให้ถือว่าและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งขการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีองกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย   ต่อสาธารณชน เพ่ือต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก   พร้อมทั้งจัดท าพร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดกาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่รศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพื่อก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สัสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีงกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  


โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25612561    ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย รีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 33  มาตรฐาน มาตรฐาน 99  
ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 11  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 
22  การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ในการขับเคลื่อนการประกันคุในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25612561    


ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าเกส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 55  ด้าน ได้แก่ด้าน ได้แก่  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึการจัดการอาชีวศึกษา และด้านปัจจัยพื้นฐานกษา และด้านปัจจัยพื้นฐาน  


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีความตระหนักถึงความส าคัญงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็นของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็น
ปัจจุบันตามปัจจุบันตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พุทธศักราช พุทธศักราช 25256161  
55.วัตถุประสงค์ .วัตถุประสงค์   


55..11  เพ่ือปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา   ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.พ.ศ.25612561  กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพกรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ    ให้เป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน  
66.เป้าหมาย.เป้าหมาย  
      66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
      66..11..11  บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.พ.ศ.25552555  กรณี สถานศึกษาท่ีมีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน กรณี สถานศึกษาท่ีมีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน 33  บอร์ดบอร์ด  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ   


      66..22..11  บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา   ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2561   กรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิกรณี สถานศึกษาที่มีหน้าที่เฉพาะการฝึกอบรมวิ ชาชีพจ านวน 3ชาชีพจ านวน 3   บอร์ดบอร์ด  แสดงรายละเอียดได้อย่างแสดงรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจนชัดเจน  


77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
แต่งตั้แต่งตั้งคณะกรรมการงคณะกรรมการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
ประชุมวางแผนการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  


99.งบประมาณในการด าเ.งบประมาณในการด าเนินโครงการนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณ  งบประมาณ      งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  


เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1010,,000000    บาท บาท ได้แก่ได้แก่  
    99..11  ค่าวัสดุค่าวัสดุ  
  99..22  ค่าจ้างจัดท าบอร์ดค่าจ้างจัดท าบอร์ด  
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1010.ผลที่คาดว่าจะได้รับ.ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
1010 ..11     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามีวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามี บอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาบอร์ดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามตาม


มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.พ.ศ.25612561  ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน  
1010..22    ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   สามารถศึกษาท าความเข้าใจหน้าที่สามารถศึกษาท าความเข้าใจหน้าที่


ความรับชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาความรับชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25612561
ส าหรับสถส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ  







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    8844  


  


  


โครงการที่  โครงการที่  2277  
โครงการโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี  25632563  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบบ::      นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯนางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   


22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
ยุทธศาสตร์ ที่ 6ยุทธศาสตร์ ที่ 6    การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  


กลยุทธ์กลยุทธ์์ที่ 4ที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษาโดยมีเป้าหมาย    
แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้    


44..11  เป้าหมายเป้าหมาย  ส าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน    
การอาชีวศึกษาทุกระดับการอาชีวศึกษาทุกระดับ    


44..22  แผนงานแผนงาน    
11))  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่สอดคลนการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับองกับ  การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง  


และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป    
22))  การสการส่งเสริมสนับสนุนให้งเสริมสนับสนุนให้้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
33))  การสการส่งเสริมใหงเสริมให้สถานศึกษาได้สถานศึกษาได้้รับการยกระดับคุณภาพใหรับการยกระดับคุณภาพให้ได้ได้้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน    


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
พระพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     พพ ..ศศ ..  25422542     เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย     


ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือระบบกได้บัญญัติถึงองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือระบบก ารบริหารและการจัดการที่เน้นในกาารบริหารและการจัดการที่เน้นในการรพัฒนาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่คุณภาพการศึกษาไว้ในหมวดที่     66    มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยมาตราที่โดยมาตราที่  4747    ได้ได้ก าหนดให้มีก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ     ประกอบด้วยระบบการประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราที่ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราที่   4848  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และให้ถือว่าการประกัและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งนคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานโดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ีต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อภายนอกต่อไปไป  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   มีความตระหนักถึงความส าคัญมีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าวของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาดังกล่าว  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมจึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมมาตรฐานและการประกันคุณภาพมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น การศึกษาขึ้น เพ่ือการรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือการรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ สมศ. รอบที่ ของ สมศ. รอบที่ 44  และเพ่ือและเพ่ือ
ประสิทธิผลขอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสืบต่อไปงการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสืบต่อไป  


ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณ ภาพการศึกษา ประจ าปีภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563การศึกษา 2563  เพ่ือสร้างความตระหนัเพ่ือสร้างความตระหนักและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายกและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    8855  


  


  


งานของสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษา เพ่ือคุณภาพการศึกษางานของสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษา เพ่ือคุณภาพการศึกษา
และเพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไปและเพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป  


55.  วัตถุประสงค์.  วัตถุประสงค์    
    5.15.1  เพ่ืเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจอให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา    
และมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา  
    55..22  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
    55..33  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรับการปะเมินคุณภาพภายในเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรับการปะเมินคุณภาพภายใน  
    55..44  เพ่ือเตรียมความพร้เพ่ือเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินภายนอกรอบที่ อมรอรับการประเมินภายนอกรอบที่ 44  ของ สมศ. ของ สมศ.   
    55..55    เพ่ือสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  


6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
6.1  6.1  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


          6.1.1  6.1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิางการศึกษาของวิทยาลัย จ านวน  ทยาลัย จ านวน  4444    คนคน  
6.2  6.2  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  


      66..22..11    ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา/แผนกวิชา และรายบุคคลผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา/แผนกวิชา และรายบุคคล   อยู่ในอยู่ใน
ระดับดี ระดับดี   
  6.2.2  6.2.2  วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน   


77. .   กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ.พ.ศ.  25632563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  
ประชุมวางแผนการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          ห้องห้องประกันคุณภาพประกันคุณภาพ  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ห้องประกันคุณภาพห้องประกันคุณภาพ  


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงิน  จากเงิน    งบประมาณงบประมาณ  งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ          220,000 0,000 บาท  บาท    ได้แก่ได้แก่  
  88..11  ค่าตอบแทนวิทยากค่าตอบแทนวิทยากร ร   22  คน คน 66  ชั่วโมงๆละ ชั่วโมงๆละ 660000  บาทบาท  เป็นเงิน เป็นเงิน   77,,220000  บาทบาท  
  88..22  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 4444  คนๆ ละ คนๆ ละ 7700  บาท บาท   เป็นเงินเป็นเงิน  33,,008800    บาทบาท  
  88..33  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหารว่าง  4444  คนๆ ละ คนๆ ละ 3355  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  33,,008800  บาทบาท  
  88..44  วัสดุส านักงานวัสดุส านักงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  66,,664400  บาทบาท  
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99..    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.19.1    บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแลบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักะตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา   
9.29.2    บุคลากรของวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร การค้นคืน และอ้างอิงเอกสารได้เป็นระบบขึ้นบุคลากรของวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร การค้นคืน และอ้างอิงเอกสารได้เป็นระบบขึ้น  
9.39.3    บุคลากรของวิทยาลัยมีความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน  และเพ่ือการรองรับการบุคลากรของวิทยาลัยมีความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน  และเพ่ือการรองรับการ  


ประเมินภายนอก รอบท่ี ประเมินภายนอก รอบท่ี 44  จากจาก  สมศ. สมศ.   
9.49.4    ระบบการะบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  


10. 10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
                  10.1 จัดท าแบบสอบถาม  และ10.1 จัดท าแบบสอบถาม  และรายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  2288  


โครงโครงการการปรับปรุงระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาปรับปรุงระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  


1. 1. ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  


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


          โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
            สอดคล้องตสอดคล้องตามามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ มาตรฐานการประกัน  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ มาตรฐานการประกัน  คุณภาพของคุณภาพของ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   และสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 25และสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 25 6363  ส านักงานส านักงาน
คณะคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการการอาชีวศึกษา   


44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
            ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษาปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษา
จ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพ่ือให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต แก่จ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย และเพ่ือให้การบริการข้อมูลสารสนเทศ/การใช้งานอินเตอร์เน็ต แก่
นักนักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  


5.  วัตถุประสงค์5.  วัตถุประสงค์                
  5.1  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 5.1  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
  5.2  เพื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ5.2  เพื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ   


6.  6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.16.1    เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ   
  6.2  เชิงคุณภาพ 6.2  เชิงคุณภาพ   
      66..22..11  เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตได้รับความพึงพอใจจาเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการกผู้ใช้บริการ  


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  เสนอขออนุมัติโครงการและด าเนินการ/สรุปรายงานผลภายในภาคเรียนที่ เสนอขออนุมัติโครงการและด าเนินการ/สรุปรายงานผลภายในภาคเรียนที่ 11//25256633  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                            


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                            
ประชุมวางแผนการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  
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ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                            
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                            


สรุปรายงานสรุปรายงาน                            


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากจากเงินเงิน  งบประมาณ งบประมาณ     งบงบ    ด าด าเนินงานเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 110000,,000000  บาท บาท ได้แก่ได้แก่  
    88..11  ค่าวัสดุถาวรค่าวัสดุถาวร    
  88..22  ค่าค่าโดเมนโดเมน  
  88..33  ค่าจ้างท าเว็บไซต์ค่าจ้างท าเว็บไซต์  


9.9.    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99..11  เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯทันสมัย มีประสิทธิภาพ เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯทันสมัย มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของ
วิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเวิทยาลัยฯได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจกิดความพึงพอใจ  


10. การติดตามและประเมินผลโครงการ    10. การติดตามและประเมินผลโครงการ      
  1100..11  โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อติดตามและสรุปประเมินผลโครงการโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อติดตามและสรุปประเมินผลโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  2299  


โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563   


11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวทิพวรรณ  ทนุ  นางสาวทิพวรรณ  ทนุ  หัวหน้างานหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   


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


    โครงการตามตามภาระงานประจ าโครงการตามตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  


ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  


มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ ““การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน””  
ข้อที่ข้อที่   3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  


44..  หลักการและเหตุผล  หลักการและเหตุผล    


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้ง
ขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียนนักศึนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิง
พาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน    


ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตั้งอยู่ที่ห้องส านักงานชั้น พระยา ตั้งอยู่ที่ห้องส านักงานชั้น 
3 ส านักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 3 ส านักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก าหนดด าเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก าหนด   จัดหาวิทยากร จัดหาวิทยากร 
ก าหนดหลักสูตร ก าหนดกิจกรรก าหนดหลักสูตร ก าหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ     ประสานงานในการจัดการประสานงานในการจัดการ
ฝึกอบรม การจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฝึกอบรม การจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ   ดูแล รับผิดชอบและให้บริการ ดูแล รับผิดชอบและให้บริการ ด้านด้าน
อาคารสถานที่ เอกสาร แบบพิมพ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ แก่ผู้เข้ารัอาคารสถานที่ เอกสาร แบบพิมพ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ แก่ผู้เข้ารั บการบ่มเพาะ ด าเนินการดูแลการบการบ่มเพาะ ด าเนินการดูแลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์    เบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์    
บ่มเพาะก าหนดสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานบ่มเพาะก าหนดสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน    


จากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าจากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงได้จัดได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จึงได้จัด ท าท า
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์
บ่มเพาะฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์  บ่มเพาะฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์    
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55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11    เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
55..22  เพ่ือให้สามารถให้บริการ ด้านเอกสเพ่ือให้สามารถให้บริการ ด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้าร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้   
55..33  เพ่ือให้ศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถด าเนินงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถด าเนินงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


66..  เป้าหมายเป้าหมาย  
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  


66..11..11  ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งานส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน  
66..11..22  ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ และ ครูที่ปรึกษา ไผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ และ ครูที่ปรึกษา ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 ธุรกิจด้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
66..22..11  ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งานส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน  
66..22..22  การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  


77..  กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่   
ขั้นตอนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  


ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  
สถานท่ีสถานท่ี  


ต.ค.ต.ค.  พ.ย.พ.ย.  ธ.ค.ธ.ค.  ม.ค.ม.ค.  ก.พ.ก.พ.  มี.ค.มี.ค.  เม.ย.เม.ย.  พ.ค.พ.ค.  มิ.ย.มิ.ย.  ก.ค.ก.ค.  ส.ค.ส.ค.  ก.ย.ก.ย.  
ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  


                        ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  


ด าเนินงานตาด าเนินงานตามม
โครงการโครงการ  
--อบรมเขียนแผนธรุกิจอบรมเขียนแผนธรุกิจ  
--ทัศนศึกษาดูงานทัศนศึกษาดูงาน  


                        ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  


ติดตามแติดตามแลละะ
ประเมินผลประเมินผล  


                        ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ศูนย์บ่มเพาะฯศูนย์บ่มเพาะฯ  


88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ  งบงบ  รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1100,,000000        บาทบาท    ได้แก่ได้แก่    


    88..11  วัสดุส านักงาน   วัสดุส านักงาน     


99..  ผลที่คผลที่คาดว่าจะได้รับาดว่าจะได้รับ  
    99..11  ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  คณะกรรมการศูนย์ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  คณะกรรมการศูนย์
บ่มเพาะฯ ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ ได้บ่มเพาะฯ ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ ได้ใช้บริการด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ ใช้บริการด้านเอกสาร เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์  อุปกรณ์  ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  


1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
1100..11  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  
1100..22  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ   
1100..33  จัดท ารูปเล่มรายงานจัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  โครงการที่  3311  


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  25625633  


11..  ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวทิพวรรณ  ทนุ  หัวหน้างานนางสาวทิพวรรณ  ทนุ  หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   


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


      โครงการตามตามภาระงานประจ าโครงการตามตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้น และมาตรการนโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    มิติที่ มิติที่ 11  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  การสร้างโอกาสทางการศึกษา    
  ข้อที่ ข้อที่ 11..66  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  


  


44..  หลักกหลักการและเหตุผลารและเหตุผล  
  จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันรวมถึงองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญและส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลางจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันรวมถึงองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญและส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลาง


และขนาดย่อมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้น  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้น  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นปัจจัปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นปัจจั ยจากเศรษฐกิจการด ารงชีพ  การน าเอานวัตกรรมและยจากเศรษฐกิจการด ารงชีพ  การน าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และแนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และแนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อ
ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยังไม่มีงานท า ในสภาวะที่ค่าครองชีพมีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  มีส่วนท าให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยังไม่มีงานท า ในสภาวะที่ค่าครองชีพมีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  มีส่วนท าให้
ประชาชนบางประชาชนบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ไม่ทันต่อการเกลุ่มยังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัตถุ วัฒนธรรม วัตถุ วัฒนธรรม 
และค่านิยมต่างๆ ซึ่งอาจจะน าเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้และค่านิยมต่างๆ ซึ่งอาจจะน าเอาปัญหามาสู่ตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  


การวางแผนการตลาดและการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดและการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ
ส าส าหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการ
คิดพิจารณา  และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของบุคิดพิจารณา  และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของบุ คคลให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ คคลให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจ
จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะ
ชี้น าบุคคลที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง ชี้น าบุคคลที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง 
แผนธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเป็นอันดับแรก  ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นแผนธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเป็นอันดับแรก  ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในอนาคต ต่อการด าเนินงานในอนาคต   


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางแผนการตลาดและการเขียนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางแผนการตลาดและการเขียน
แผนธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา แผนธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25625633    ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และประชาชนที่สนใจ ะยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และประชาชนที่สนใจ 
โดยการเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  การตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่โดยการเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  การตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่
การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตการประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท าธุรกิจภายในอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท าธุรกิจภายใน
สถานศึกษาอีสถานศึกษาอีกด้วยกด้วย  







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    9922  


  


  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
55..11  เพ่ือให้ได้รับความรู้จากการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้รับความรู้จากการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
55..22  เพ่ือให้ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
55..33  เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจหรือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจหรือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา  


66..  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
66..11  เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ   


    66..11..11  มีผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างน้อย มีผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างน้อย 2020  คนคน  
    66..11..22  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ จ านวน วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ จ านวน 33  แผนแผน  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
    66..22..11  ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็นผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็น
แนวทางน าไปสู่การประกอบอแนวทางน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต   
    66..22..22  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้  
77..  กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ  


                        ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ  
--อบรมเขียนแผนธรุกิจอบรมเขียนแผนธรุกิจ  
--ทัศนศึกษาดูงานทัศนศึกษาดูงาน  


                        ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


88..  งบประมาณงบประมาณ//ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
    จากเงินจากเงิน  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา          งบรายจ่ายอ่ืงบรายจ่ายอ่ืนน  
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3300,,000000    บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
    88..11  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร 11  คน คน 33  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 660000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  11,,880000    บาทบาท  
  88..22  ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่าง 6600  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 3355  บาท  บาท  33  มื้อ มื้อ   เป็นเงิน เป็นเงิน   66,,330000  บาทบาท  
    88..33  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 6600  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 6600  บาท บาท 11  มื้อ มื้อ   เป็นเงินเป็นเงิน  33,,660000  บาทบาท  
    88..44  ค่าจ้างรถบัส ค่าจ้างรถบัส 11  คัน  คัน  11  วันวัน  เป็นเงินเป็นเงิน  1100,,000000  บาทบาท  
    88..55  ค่าของที่ระลึก ค่าของที่ระลึก   22  ชิ้น ๆ ละ ชิ้น ๆ ละ 11,,000000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  22,,000000  บาทบาท  
  88..66  วัสดุส านักงานวัสดุส านักงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  66,,330000  บาทบาท  
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99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  99..11  ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ือเป็นแนวทางนแนวทาง
น าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษาน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจในสถานศึกษา
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้  


1100..  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
10.1  10.1  เก็บข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถามตามกิจกรรม เก็บข้อมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถามตามกิจกรรม   
10.2  10.2  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ    
10.3  10.3  จัดท ารูปเล่มรายงานจัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่ โครงการที่ 3311  


โครงการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ มีงานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระ   


11..  ผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ    นางสาวทิพวรรณ  ทนุ   นางสาวทิพวรรณ  ทนุ   หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  


22..  ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ    โครงการโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  


      โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  


    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
  นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษานโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    มิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษามิติที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
    ข้อที่ 1.6  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนข้อที่ 1.6  ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน   
44..  สภาพปัจจุบัน/สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  


จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา       และและ
การฝึกอบรมวิชาชีพให้การฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมและมีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ส่งเสริมให้ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ส่งเสริมให้
เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมมากขึ้น การฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒเกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมมากขึ้น การฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒ นาสินค้า สร้างรายได้ นาสินค้า สร้างรายได้ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งในการจัดการเรียนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการผลิตและพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยองค์ความรู้ในการประกอบสอนดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยองค์ความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจเป็นพื้นฐาน อันเป็นรากฐานที่ธุรกิจเป็นพื้นฐาน อันเป็นรากฐานที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้  


วิทยวิทยาลัาลัยสารพัดช่างสี่พระยายสารพัดช่างสี่พระยา  จึงจัดท าจึงจัดท าโครงการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นนผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการ มี
งานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระงานท า หรือการประกอบอาชีพอิสระ   เพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของเพ่ือส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนผู้เรียนให้สามารถให้สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้   เป็นการสร้างเครือข่าย การต่อยอด การด าเนินการเป็นการสร้างเครือข่าย การต่อยอด การด าเนินการและการพัฒนาและการพัฒนา
กิจกรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่องกิจกรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่อง  และเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้และเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้  


55..  วัวัตถุประสงค์ตถุประสงค์  
    55.1.1  เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจขเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจของผู้เรียนองผู้เรียน  
    55.2.2  เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรีผู้เรียนยน  
    55.3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้เรียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคี  
ในหมู่คณะ ในหมู่คณะ   
    55.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน   
66..  เป้าหมายเป้าหมายและตัวชี้วัดและตัวชี้วัด  
    66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ  
    66..11..11  ผู้เรียนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถปรสามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้ ะกอบอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการได้   
ร้อยละ ร้อยละ 3030  ของผู้เรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการของผู้เรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
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          66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ        
  66..22..11ผู้เรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ผู้เรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   


77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
    


ขั้ขั้นตอนการด าเนินงานนตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                          ศูนย์บ่ศูนย์บ่มเพาะมเพาะ
ธุรกิจธุรกิจ  


ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          แผนกวิชาแผนกวิชา  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ


ธุรกิจธุรกิจ  
สรุปรายงานสรุปรายงาน                          ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะ


ธุรกิจธุรกิจ  


88..  งบประมาณงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ  งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  
  เป็นเงินเป็นเงินงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    30,30,000 000     บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  


    88..11  วัสดุฝึก วัสดุฝึก   


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.19.1  ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ  
9.2 ผู้เรียน9.2 ผู้เรียนเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการศึกษาวิชาชีพ สามารถน าความรู้เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการศึกษาวิชาชีพ สามารถน าความรู้   ที่ที่


ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  


1100..  การติดตามและรายงาการติดตามและรายงานผลนผล  
  1010..11    สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามโครงการ    
  10.2  10.2  จัดท ารูปเล่มรายงานจัดท ารูปเล่มรายงาน  
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โครงการที่  โครงการที่  3322  


โครงการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


11. ผู้รับผิดชอบโครงการ  . ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี    งานวางแผนและงบประมาณ งานวางแผนและงบประมาณ   


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


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ)(เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ)  
  มาตรการที่ 4 มาตรการที่ 4   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพห้มีมาตรฐานและคุณภาพ  
  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   
    มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   


44..    สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
            นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทนับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษาธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษา
ของประเทศเป็นต้นมา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมาโดยของประเทศเป็นต้นมา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด เพื่อสอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ตลอด เพื่อสอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบการบริหาระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ รจัดการของวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลผลิต วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท างบประมาณ การบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลผลิต วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง  


55.  วัตถุประสงค์.  วัตถุประสงค์        
  5.1  5.1  เพ่ือเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ในการด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯในการด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯ  
  5.2  5.2  เพ่ือเพ่ือใช้เป็นคู่มือก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯใช้เป็นคู่มือก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  


66.  .  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ          
  6.16.1    เชิงเชิงปริมาณปริมาณ  
  66..11..11  จัดท าแผนปฏิบัติราชกาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563รประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวนจ านวน    3300    เล่มเล่ม  
  6.26.2    เชิงเชิงคุณภาพ คุณภาพ   
    66..22..11  วิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในวิทยาลัยฯ มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการการศึกษา และปรังปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา และปรังปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  66..22..22  รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณ สถานที่ด าเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหารด าเนินงาน แผนกวิชา งานต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร
รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
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77. . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          งานวางแผนงานวางแผน  
สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งานวางแผนงานวางแผน  


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ        งบรายได้สถานศึกษางบรายได้สถานศึกษา    
        เป็นเงินเป็นเงินงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  บาททั้งสิ้น 50,000  บาท    ได้แก่ได้แก่  
    88..11  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 11  คน คน 1166  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 11,,220000  บาทบาท      เป็นเงิน เป็นเงิน   2200,,440000    บาทบาท  
  88..22  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 11  คคน น 22  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 660000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  11,,220000    บาทบาท  
  88..33  ค่าเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรภายนอก ไปค่าเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรภายนอก ไป--กลับ จากเชียงใหม่ กลับ จากเชียงใหม่   เป็นเงินเป็นเงิน  44,,000000  บาทบาท  
  88..44  ค่าท่ีพักของวิทยากรภายนอก ค่าท่ีพักของวิทยากรภายนอก 22  คืน ๆ ละ คืน ๆ ละ 11,,220000  บาทบาท  เป็นเงินเป็นเงิน  22,,440000  บาทบาท  
  88..55  ค่าท่ีพักของวิทยากรภายใน ค่าท่ีพักของวิทยากรภายใน 11  คืนๆ ละ คืนๆ ละ 660000  บาทบาท  เป็นเงิเป็นเงิน น   660000    บาทบาท  
  88..66  ค่าวัสดุส านักงานค่าวัสดุส านักงาน  เป็นเงินเป็นเงิน  2211,,440000  บาทบาท  


    


9.9.    ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  9.1  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางใน9.1  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  
  9.29.2    มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือเป็นคู่มือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯเพ่ือเป็นคู่มือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  


1010. การติดตามและประเมินผลโครงการ    . การติดตามและประเมินผลโครงการ      
    1100..11  รายงานผลการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่  โครงการที่  3333  


โครงการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาโครงการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2564 ––  25662566  


1. ผู้รับผิดชอบโครงการ1. ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางนางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณีสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  


2. ลักษณะโครงการ2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  


            โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


33..  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอนกลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองด้านรายวิชาที่สอน  
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องป็นระบบและต่อเนื่อง  


การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  


  ตัวบ่งชี้ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตัวบ่งชี้ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    


44..  หลักการหลักการและเหตุผลและเหตุผล  
ปัจจุบันการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาองค์กร ปัจจุบันการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาองค์กร   


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีสมัยใหความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีสมัยให ม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับด้านมาตรฐานม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับด้านมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.4 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.4     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  และ ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  และ ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    


5. วัตถุประสงค์ของ5. วัตถุประสงค์ของโครงการโครงการ  
5.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในด้านความรู้ประสบการณ์และ5.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในด้านความรู้ประสบการณ์และ


เทคโนโลยีเทคโนโลยี  
5.25.2    เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้  
5.3  5.3  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรมากขึ้นเพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรมากขึ้น  
5.4  5.4  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  


6. เป้าหมาย6. เป้าหมาย    
  6.1 เชิงปริมาณ6.1 เชิงปริมาณ  
    66..11..11    ผู้บริหาร  ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน จ านวน   44 44 คน คน   







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    9999  


  


  


  6.2  เชิงคุณภาพ6.2  เชิงคุณภาพ  
66..22..11  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ใน


การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
66..22..22  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในกาบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานและมีความก้าวหน้ารท างานและมีความก้าวหน้า  
66..22..33  บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะบุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ  
66..22..44  วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  


7. 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562  ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563  


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


ขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามโครงการ                          งานวางแผนงานวางแผน  
ติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล                          งานวางแผนงานวางแผน  
สรุปรายงานสรุปรายงาน                          งงานวางแผนานวางแผน  


8.  8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินจากเงิน  งบประมาณงบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
      เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น    30,00030,000    บาทบาท    ได้แก่ได้แก่  
    88..11  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร 11  คน คน 1122  ชั่วโมง ๆ ละ ชั่วโมง ๆ ละ 660000  บาท บาท   เป็นเงินเป็นเงิน  77,,220000    บาทบาท  
  88..22  ค่าท่ีพักวิทยากร ค่าท่ีพักวิทยากร 22  คืน ๆ ละ คืน ๆ ละ 880000  บาบาทท  เป็นเงิน เป็นเงิน   11,,660000  บาทบาท  
  88..33  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 4444  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 7700  บาท บาท 22  มื้อมื้อ  เป็นเงินเป็นเงิน  66,,116600  บาทบาท  
  88..44  ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่าง 4444  คน ๆ ละ คน ๆ ละ 3355  บาท บาท 44  มื้อ มื้อ   เป็นเงินเป็นเงิน  66,,116600  บาทบาท  
  88..55  วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน   เป็นเงินเป็นเงิน  88,,888800  บาทบาท  
  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    99..11  บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโบุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการลยีใหม่ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
    99..22  บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับฝ่ายต่าง ๆบุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับฝ่ายต่าง ๆ   
  


1100..  การติดตาม และการประเมินผลโครงการการติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
    1100..11  จัดท าแบบสอบถาม  และรายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าแบบสอบถาม  และรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  
  







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110000  


  


  


โครงการที่  โครงการที่  3344  


โโครงการครงการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่อง ควิจัยเชิงส ารวจ เรื่อง ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพวามต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  


11..  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  


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


  โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


        โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมโครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)าณ สอศ.)  


33..  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์     
33.1 ความสอดคล้องกับ.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน        


การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ     การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ คส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21   


3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ซึ่งมีงการเรียนรู้ ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ แนวทางในการพัฒนา คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด 
และสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศและสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ   รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบรมแก่กลุ่ม     รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและการอบรมแก่กลุ่ม     
ผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือ
สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิต  


33.2 ความสอดคล้องกับ.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา  พพ.ศ. 2560 .ศ. 2560 ––  2579 2579   
3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโ3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา อกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 


ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการคุณภาพ แผนงานการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายรองรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือการ
จัดการอจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จ านวนผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (2) จ านวนผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ และ (3) จ านวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับชีวศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   


3.3.1 มาตรา 83.3.1 มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการก าหนดร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท และการจัดการศึกษา
ต้องยึต้องยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด   


3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ3.3.3 มาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ ความรู้อื่น ๆ   







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110011  


  


  


  33..44  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชี วศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้ายวศึกษา ส าหรับฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 แนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 วิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560   


3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถ3.4.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้สถ านศึกษามีานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับและของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   


3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ3.5 ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 รื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561   
  3.5.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตร3.5.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตร


ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิช าเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   


44..  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 50 50 


ชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากจ านวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบชั่วโมง เป็นหลัก และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากจ านวนครูที่ลดน้อยลง ประกอบ
กับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจ ากัด และพัฒนาโดยครูผู้สอน โดยยังกับการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ยังจ ากัด และพัฒนาโดยครูผู้สอน โดยยัง
ไม่ได้ส ารวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชนไม่ได้ส ารวจข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน  และสถานประกอบการ และสถานประกอบการ   


การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่อละกลุ่ ม  (วัลลภา อยู่ทอง,2558) โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ปัญหาและความต้องการของบุคคลต่อละกลุ่ ม  (วัลลภา อยู่ทอง,2558) โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ                                       
คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการคือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางด้านความคิดในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ต้องการของปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ต้องการของอาชีพอาชีพ  การจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับการจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
คนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลายคนทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างหลากหลาย  
  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจความองการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจความ
ต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจากกลุ่มผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไป ชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ
ภาครัฐ และภาคเอกชนภาครัฐ และภาคเอกชน  


55..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์    
55..11  เพ่ือเพ่ือส ารวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรรส ารวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ะยะสั้นของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ   
55..22  เพ่ือเพ่ือน าผลจากการด าเนินการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความน าผลจากการด าเนินการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ตามความ


ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  


66..  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จเร็จ    
66..11  เชิงปริมาณเชิงปริมาณ    


      66..11..11  ส ารวจส ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ   บสอบถามแบบออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ     
โดยประมาณ ดังนี้โดยประมาณ ดังนี้  
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เป้าหมายเป้าหมาย  จ านวนจ านวน  หน่วยนับหน่วยนับ  


11..  ประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไป  500500  คนคน  


22..  ประชาชนในชุมชนรอบสถานศึกษาประชาชนในชุมชนรอบสถานศึกษา    200200  คนคน  


33..  บุคลากรของสถานประกอบการภาครัฐ บุคลากรของสถานประกอบการภาครัฐ   50  50    แห่งแห่ง  


4.4.  บุคลากรของสถานประกอบการภาคเอกชน บุคลากรของสถานประกอบการภาคเอกชน   5050  แห่งแห่ง  


55. . ศิษย์เก่าและศิศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา   150150  คนคน  


66..22  เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ  
  66..22..11  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้ทราบข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้ทราบข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของ


ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ  
  66..22..22  ครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึครูอาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพ กอบรมวิชาชีพ 


ท าให้หลักสูตรที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการท าให้หลักสูตรที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ      
  


77..  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


  ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  พ.ศ.2563พ.ศ.2563  
ต.คต.ค  พ.ยพ.ย  ธ.คธ.ค  ม.คม.ค  ก.พก.พ  มี.คมี.ค  เม.ยเม.ย  พ.คพ.ค  มิ.ยมิ.ย  ก.คก.ค  


PP  
1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ                      


2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                        


3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                      


DD  


4. 4. จัดท าส าเนาแบบส ารวจจัดท าส าเนาแบบส ารวจ  ด าเนินการส ารวจความด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของประชาชน และชุมชนต้องการของประชาชน และชุมชน  


                    


55. . จัดท าแบบส ารวจออนไลน์จัดท าแบบส ารวจออนไลน์   ด าเนินการส ารวจด าเนินการส ารวจ
ความต้ อ งการของประชาชน  และสถานความต้ อ งการของประชาชน  และสถาน
ประกอบการประกอบการ  


                    


6. วิเคราะห์ข้อมูล6. วิเคราะห์ข้อมูล                      


7. สรุปผลการวิจัย7. สรุปผลการวิจัย                      


8. เสนอผลงานวิจัยต่อวิทยาลัย 8. เสนอผลงานวิจัยต่อวิทยาลัย                       


6. 6. แจ้งครูผู้สอนแจ้งครูผู้สอน                      


CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                      


8. ประเมินผลการด าเนินงาน8. ประเมินผลการด าเนินงาน                      


AA  
9. สรุปผลการด าเนินงาน9. สรุปผลการด าเนินงาน                      


10. ร10. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)ายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)                      


สถานที่สถานที่ด าเนินการด าเนินการ  : : แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  


88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มางบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา    
    จากเงิน  งบประมาณจากเงิน  งบประมาณ    งบ  ด าเนินงานงบ  ด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    33,,000000    บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  
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8.1 งบประมาณค่8.1 งบประมาณค่าถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสารจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาาถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสารจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
8.2 งบประมาณจัดท าเอกสาร จัดซื้อหมึกพิมพ์ และจัดท าเล่มงานวิจัย 4 เล่ม จ านวนเงิน 3,000 บาท8.2 งบประมาณจัดท าเอกสาร จัดซื้อหมึกพิมพ์ และจัดท าเล่มงานวิจัย 4 เล่ม จ านวนเงิน 3,000 บาท  


99..  ผลที่คาดว่าได้รับผลที่คาดว่าได้รับ    
99..11  ข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากประชาชน ชุมชน และสถานข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากประชาชน ชุมชน และสถาน


ประกอบกประกอบการาร    
99..22  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ    


1100..  การติดตาม และการประเมินผล โครงการการติดตาม และการประเมินผล โครงการ    
1100..11  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ    
1100..22  รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อรายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้สถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวข้องทราบ  
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โครงการที่  โครงการที่  3355  


โคโครงการรงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  


11.  ชื่อบุคคล.  ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์  งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์  งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  


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


        โครงการตามภาระงานประจ าโครงการตามภาระงานประจ า  


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


3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์   
33.1 ความสอดคล้องกับ.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง


ชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ของโลกในศตวรรษที่ 21   


  3.1.1 3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม   เพ่ือสร้างขีดเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มี
ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ   เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่ม
อุอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   (2) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ(2) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม   ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ   2020  ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.04.0  (3) เพ่ือ(3) เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่ าา   ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างประเทศ และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง   
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   


3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
““ผู้ส าเร็จการอผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศประเทศ””  และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   


  3.2.1 ยุทธศาส3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม   


3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
          3.3.1 มาตรา 3.3.1 มาตรา 2424  การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ   คือ คือ 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา   ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    110055  


  


  


ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
แลและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องะเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
        3.3.2 มาตรา 3.3.2 มาตรา 6767  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ   
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าคุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยนไทย  


  3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 3.3.3 มาตรา 15 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาแการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาแ ละความต้องการของบุคคลแต่ละความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ   


33..44  ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิกความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องาร เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611  
  3.4.1 มาตรฐานที่3.4.1 มาตรฐานที่  33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  


เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีการจัดท ามีการจัดท านวัตกรรมนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์   งานวิจัยงานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นประกอบด้วยประเด็น
การประเมินการประเมิน  ดังนี้ดังนี้  ด้ด้านนวัตกรรมานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้บริหารโดยผู้บริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  
ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และและเผยแพร่สู่สาธารณชนเผยแพร่สู่สาธารณชน  


4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ถือเป็น


นโยบายส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 2579 ที่จะที่จะต้องส่งเสริมต้องส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ   การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทยไทย  และและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  เพ่ืเพ่ือสร้างสังคมแห่งการอสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้เรียนรู้  มีการจัดท ามีการจัดท านวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์   งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย   ประกอบด้วยประเด็นการประเมินประกอบด้วยประเด็นการประเมิน   ดังนี้ดังนี้  ด้านด้าน
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้โดยผู้บริหารบริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
    วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอัธยาศัย  เป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางในกลางในการบริการความรู้การบริการความรู้ ให้กับให้กับประชาชน ประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ และมาสามารถเข้าถึงความรู้
ดังกล่าว สนองความต้องการดังกล่าว สนองความต้องการของประชาชนของประชาชนในการพัฒนาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ในการพัฒนาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  แต่วิทยาลัยขาดการสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเแต่วิทยาลัยขาดการสนับสนุนในด้านการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยฉพาะการวิจัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากไม่ได้เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท าให้ครูผู้สอนและนักศึกษาขาดโอกาสในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากไม่ได้เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท าให้ครูผู้สอนและนักศึกษาขาดโอกาสใน
การท าวิจัย การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว การท าวิจัย การจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย วิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย   
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55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  55.1 เพื่อ.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
  55..22  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
  5.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับ5.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน สมาคม รวมทั้งสถานประกอบการ ในการพัฒนาภาครัฐ เอกชน ชุมชน สมาคม รวมทั้งสถานประกอบการ ในการพัฒนา
ด าเนินการวิจัยด าเนินการวิจัย  


6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  


6.1.1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 2 ชิ้น  
6.1.2 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จ านวน 2 ชิ้น 


6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพมีประสิทธิภาพ จากผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียน


การสอนของครูผู้สอน 
6.2.2 สถานศึกษา ชุมชน ได้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา        


ที่ครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสร้าง/พัฒนา  


77..  กิจกรรมหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ 2562พ.ศ 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
ตค.ตค.  พย.พย.  ธค.ธค.  มค.มค.  กพ.กพ.  มีค.มีค.  เมยเมย  พคพค  มิยมิย  กคกค  สคสค  กยกย  


PP  


1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ                          


2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน   และและ
คณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัย  


                        


3. 3. แจ้งครูผู้สแจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ อนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ                           


DD  


4. 4. ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บทครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บท                          


55. . ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกการให้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย  


                        


6. 6. วิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการวิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการ
คัดเลือกคัดเลือก  


                        


CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          


8. ประเมินผลการด าเนินงาน8. ประเมินผลการด าเนินงาน                          


AA  
9. สรุปผลการด าเนินงาน9. สรุปผลการด าเนินงาน                          


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


สถานที่สถานที่ด าเนินการด าเนินการ  : วิทยาลัย: วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  
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88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
  จากเงิน  จากเงิน    งบประมาณงบประมาณ    งบ   ด าเนินงานงบ   ด าเนินงาน  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    4411,,000000    บาทบาท  ได้แก่ได้แก่  


88..11..11  ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาทการสอน จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาท  
8.1.2 ทุน8.1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาทสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาท  


99..  ผลที่ผลที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะได้รับ  
9.1 ครูผู้สอนมีทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ท าให้การจัดการเรียนการสอนมี


คุณภาพมากยิ่งขึ้น  
9.2 ครูผู้สอน และนักศึกษามีทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท าให้นักศึกษา


ได้ประยุกต์ใช้ความรู ้
9.3 งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม 


10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  10.2 จากโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ10.2 จากโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน และสังคมพัฒนาชุมชน และสังคม  
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โครงการที่โครงการที่    3366  


โโครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนาครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  


11.   ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ.   ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์    งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  


2.   ลักษณะโครงการ 2.   ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  


        โครงการตามภาระงานโครงการตามภาระงานประจ าประจ า  


        โครงการโครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)พิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  


3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์3.   ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 3.1 ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ––  2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง2579 ที่ยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง


ชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียชน การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วมของง และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ทุกภาคส่วนของสังคม และวิสัยทัศน์ ““คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 2อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 1   


  3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนา3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม   เพ่ือสร้างขีดเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มี
ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ   เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มเฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ   (2) (2) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและเพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม   ทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ   2200  ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ปีและการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 44..00  (3) เพ่ือ(3) เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่า   ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศประเทศ  และมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างและมีแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง   
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   


3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ––  2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
““ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุ ณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศประเทศ””  และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และก าหนดพันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการวิจัยว่า พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ   


  3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันของประเทศ ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญ คือ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ละองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม   


3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 3.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                   
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
          3.3.1 ม3.3.1 มาตรา 24าตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ   คือ คือ 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา   ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
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ปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านปัญหา และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องนื่อง  
        3.3.2 3.3.2 มาตรา 67มาตรา 67   รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ   
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่   คุ้มค่าคุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  


  33..44  ความสอดคล้องกัความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  พพ..ศศ..  22556611  
  3.4.1 มาตรฐานที่3.4.1 มาตรฐานที่  33  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล   ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  


เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีการจัดท านวัตกรรมมีการจัดท านวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์   งานวิจัยงานวิจัย  ประกอบด้วยประเประกอบด้วยประเด็นด็น
การประเมินการประเมิน  ดังนี้ดังนี้  ด้านนวัตกรรมด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  งานวิจัยงานวิจัย  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรมนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานวิจัย  โดยผู้บริหารโดยผู้บริหาร  ครูครู  บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคลหรือร่วมกับบุคคล  
ชุมชนชุมชน  องค์กรต่างองค์กรต่าง  ๆๆ  ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน  


4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ระบบการศึกษาและวิธีการเรียนรู้ของระบบการศึกษาและวิธีการเรียนรู้ของผู้ผู้ คนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแปลงแปลงไปตามยุคสมัย สไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ภาคการศึกษาต้องมี        งผลให้ภาคการศึกษาต้องมี        


การปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  การใช้การใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยีในการในการเข้าถึงข้อมูล และเข้าถึงข้อมูล และสามารถสามารถเรียนรู้ได้ใเรียนรู้ได้ในทุกที่นทุกที่  ทุกเวลาทุกเวลา  และจากและจาก
หลายช่องทางหลายช่องทาง  สังคมแห่งการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ในอนาคตระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่สังคมแห่งการเรียนรู้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ในอนาคตระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่
เป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้เป็นระบบมาตรฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ได้   และคนอาจและคนอาจ
แสวงหาความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพของตนผ่านแสวงหาความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพของตนผ่าน   ระบบอ่ืนนอกเหระบบอ่ืนนอกเหนือจากระบบการศึกษามาตรฐานนือจากระบบการศึกษามาตรฐาน   ดังนั้นดังนั้น
ครูผู้สอนครูผู้สอนจ าเป็นจ าเป็นจะจะต้องต้องเรียนรู้ ค้นคว้า และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัย อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าองค์ความรู้มาเรียนรู้ ค้นคว้า และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัย อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าองค์ความรู้มา
ปรับปรุงวิชาชีพครูของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ทันต่อปรับปรุงวิชาชีพครูของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ทันต่อ เทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้   และและ
ความต้องการของผู้ความต้องการของผู้ เรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก    
    งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ(1) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ(1) 
ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งปรเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์ะดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์
โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการโดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น (2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน กาเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน กา รใช้อาคารรใช้อาคาร
สถานที่ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม และการจัดกิจกรรมสถานที่ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม และการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา (3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพันวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกของครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น (6) ดูแล สถานศึกษา (5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น (6) ดูแล 
บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินบ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ (5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ (5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย มอบหมาย   
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามภาระงานในด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานตามภาระงานในด้าน (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน(1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือปสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในระโยชน์ใน
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การจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น   และ และ (3) รวบรวมและ(3) รวบรวมและ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา
สถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชากสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาก ารของครูและบุคลากรทางการศึกษา ารของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย งานวิจัยฯ จึงขอจัดท า/รวบรวมไฟล์ข้อมูลประเภท ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย งานวิจัยฯ จึงขอจัดท า/รวบรวมไฟล์ข้อมูลประเภท ต่าง ๆ ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ือสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาพัฒนา
กระบวนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน และและการการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการศึกษาของครูผู้สอนต่อไป ของครูผู้สอนต่อไป เช่น ไฟล์หนังสือวิชาการ เช่น ไฟล์หนังสือวิชาการ 
ไฟล์งานวิจัยนวัตกรรมการสอน ไฟล์ไฟล์งานวิจัยนวัตกรรมการสอน ไฟล์เอกสารวิชาการทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น เอกสารวิชาการทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น   


55..  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  5.1 เพ่ือ5.1 เพ่ือรวบรวมไฟล์ข้อมูล และจัดประเภท มอบให้กับครูผู้สอนรวบรวมไฟล์ข้อมูล และจัดประเภท มอบให้กับครูผู้สอน  
  55..22  เพ่ือเพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสนับสนุนการให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาพัฒนากระบวนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
การศึกษาการศึกษา  


 


6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  


6.1.1 ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยการศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ  


6.1.2 ความพึงพอใจ และประโยชน์ของข้อมูลที่ครูผู้สอนทุกคนได้รับ  
6.2  เชิงคุณภาพ 


6.2.1 ครูผู้สอนใช้ไฟล์ข้อมูลพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยชั้นเรียน หรือการ
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน 


6.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
77..  กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  


ขั้นตอนการท างานขั้นตอนการท างาน  พ.ศ 2562พ.ศ 2562  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
ตค.ตค.  พย.พย.  ธค.ธค.  มค.มค.  กพ.กพ.  มีค.มีค.  เมยเมย  พคพค  มิยมิย  กคกค  สคสค  กยกย  


PP  


1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ                          


2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน   และและ
คณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยคัดเลือกงานวิจัย  


                        


3. 3. แจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ แจ้งครูผู้สอนจัดเตรียมเค้าโครงวิจัยฯ                           


DD  


4. 4. ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บทครูส่งเค้าโครงงานวิจัย 3 บท                          


55. . ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัประชุมคณะกรรมการเพ่ือคั ดเลือกการให้ดเลือกการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย  


                        


6. 6. วิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการวิทยาลัยมอบทุนให้กับครูที่ ได้รับการ
คัดเลือกคัดเลือก  


                        


CC  
7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน7. ติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอน                          


8. ประเมินผลการด าเนินงาน8. ประเมินผลการด าเนินงาน                          


AA  
9. สรุปผลการด าเนินงาน9. สรุปผลการด าเนินงาน                          


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


สถานที่ด าเนินการสถานที่ด าเนินการ  : แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา: แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้าสาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า  







  


แผนปฏิแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ บัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2563     วิทยาลัยสารพัดช่างสี่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาพระยา||    111111  


  


  


88..  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
    จากเงิน   งบประมาณจากเงิน   งบประมาณ    งบงบ  ด าเนินงานด าเนินงาน  
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   66,,000000  บาท  ได้แก่บาท  ได้แก่  


8.1. ค่าวัสดุ 8.1. ค่าวัสดุ FFaasshh  ddrriivvee  เก็บข้อมูล 25 อัน เก็บข้อมูล 25 อัน 55,,000000  บาทบาท  
8.1. ค่าวัสดุ ค่าบริการเข้าเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 4 เล่ม  8.1. ค่าวัสดุ ค่าบริการเข้าเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 4 เล่ม  11,,000000  บาทบาท  


99..  ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 ครูผู้สอนมีข้อมูลหลากหลายส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยใน 


ชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน   


10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ  
  10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ10.1 จากรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน  ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงินตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน  


ปีงบประมาณประจ าปีปีงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. พ.ศ. 22556633  


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    จังหวัดจังหวัด  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  
      หน่วยหน่วย ::บาทบาท  


ที่ 
 


งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 


ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 


งบประมาณที่ใช ้
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 งานตามภาระงานประจ า  1,407,758.00             1,407,758.00 


1.1 งบด าเนินงาน  8,265,748.48                          8,265,748.48 


1.2 งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - - - 


 - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - - - 


 - ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - - - 


2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,209,010.00             1,209,010.00 


2.1 --  โครงการพัฒนา ปรับปรุงโครงการพัฒนา ปรับปรุง  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาสถานศึกษา 


นายบุญชว่ย บัวคลี ่
หัวหน้างานอาคารสถานที ่


100,000.00                        100,000.00 


2.2 --  โครงกโครงการพัฒนาครูตามารพัฒนาครูตาม  
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  


นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม 
หัวหน้างานบุคลากร 


150,000.00                   150,000.00 


2.3 --  โครงการประชุมคณะกรรมการโครงการประชุมคณะกรรมการ  
วิทยาลยัวิทยาลยั  


นางสาวยอแสง โกวิททว ี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 


20,000.00             20,000.00 


2.4 --  โครงการพัฒนาการปรโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ะชาสัมพันธ์
วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยาวิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา  


นางสาวยอแสง โกวิททว ี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์


40,000.00                        40,000.00 


2.5 --  โครงการจัดสภาพแวดล้อมโครงการจัดสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  


นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาวจิิตรศิลป์ 


150,000.00                        150,000.00 


2.6 --  โครงการจัดท าแผนฝึกอบรมวิชาชพีโครงการจัดท าแผนฝึกอบรมวิชาชพี
ระยะสั้นระยะสั้น  


นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 


-             - 
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ที่ 
 


งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 


ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 


งบประมาณที่ใช ้
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 


2.7 --  โครงการนิเทศการสอนโครงการนิเทศการสอน  
ภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษา  


นายชาล ี วงศ์สอนธรรม 
หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรฯ 


-             - 


2.8 --  โครงการพัฒนาสื่โครงการพัฒนาสื่อและระบบการอและระบบการ
สอน สอน EE--lleeaarrnniinngg  ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟก้ าลังวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟก้ าลัง  


นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟา้ 


-                        - 


2.9 --  โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานช่างมาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง
เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ  


นายอกุฤษฏ ์วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องท า


ความเย็น 


100,000.00                      100,000.00 


2.10 --  โครงการยกระดับภาษาอังกฤษโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรวิทยาลยัสารพัดชา่งสี่ให้กับบุคลากรวิทยาลยัสารพัดชา่งสี่
พระยาพระยา  


นางรัตนา  เจียรพพีันธ ์
หัวหน้าแผนกวิชา
ภาษาตา่งประเทศ 


20,000.00                       20,000.00 


2.11 --  โครงการอบรมการจัดท าโครงการอบรมการจัดท า  
แผนการจัแผนการจัดการเรียนรู้ดการเรียนรู้  


นายวชิระ  ไชยสิงห ์
หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 


30,000.00                      30,000.00 


2.12 --  โครงการอบรมการจัดท าสือ่โครงการอบรมการจัดท าสือ่  นายวชิระ  ไชยสิงห ์
หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 


20,000.00                      20,000.00 


2.13 --  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทัโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะกษะ
วิชาชีพวิชาชีพ  


นางสุกัญญา  แย้มยิ้ม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


20,000.00                20,000.00 


2.14 --  โครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้าโครงการปรับปรุงบูทเดินสายไฟฟ้า
ส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาชา่งติดต้ังส าหรับฝึกปฏิบัติรายวิชาชา่งติดต้ัง
ไฟฟ้าในอาคารไฟฟ้าในอาคาร  


นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟา้ 


102,000.00                        102,000.00 


2.15 --  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เข้า
ฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและฝึกอบรมแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ  


นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร 


และโภชนาการ 


60,000.00                60,000.00 


2.16 --  โครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริมโครงการปลูกจิตส านึกและส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และขนบประเพณีและขนบประเพณี  


นางสาวเพ็ญพร  เสรีกุล 
หัวหน้างานกิจกรรมฯ 


33,000.00                         33,000.00 
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ที่ 
 


งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 


ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 


งบประมาณที่ใช ้
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 


2.17 --  โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฝึกอบรม  


นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 


-             - 


2.18 --  โครงการจิตอาสาบรกิารวิชาชีพโครงการจิตอาสาบรกิารวิชาชีพ  นายอกุฤษฏ ์ วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 


44,010.00                  44,010.00 


2.19 --  โครงการประเมินคุณภาพการโครงการประเมินคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพแผนกวิชาประเมินคุณภาพแผนกวิชา  


นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 


-                - 


2.20 --  โครงการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐานโครงการปรับปรุงบอร์ดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการการศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส าหรับพ.ศ.2561 ส าหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการ
ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชพีระยะสั้น  


นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 


30,000.00                    30,000.00 


2.21 --  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563การศึกษา 2563  


นางสาวรภัทภร  ภาชนะภคณัฐ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 


30,000.00                    30,000.00 


2.22 --  โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ  


นายสมบัติ พันเลิศจ านรรจ์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 


100,000.00                      100,000.00 


2.23 --  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรถโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรถ
นะในการเป็นผู้ประกอบการมีงานท านะในการเป็นผู้ประกอบการมีงานท า
หรือการประกอบอาชีพอิสระหรือการประกอบอาชีพอิสระ  


นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ 


30,000.00                         30,000.00 


2.24 --  โครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการโครงการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563ประจ าปีงบประมาณ 2563  


นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี 
หัวหน้างานวางแผน ฯ 


50,000.00                   50,000.00 


2.25 --  โครงการจัดท าแผนพัฒนา 2564โครงการจัดท าแผนพัฒนา 2564--
25662566  


นางสาวบุญนาค  ภัทรพงศ์มณี 
หัวหน้างานวางแผน ฯ 


30,000.00                         30,000.00 


2.26 --  โครงการวิจัยส ารวจ เร่ืองความโครงการวิจัยส ารวจ เร่ืองความ
ต้องการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นต้องการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  


นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์ 
หัวหน้างานวิจยั ฯ 


3,000.00                     3,000.00 
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ที่ 
 


งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 


ชื่อ – สกุล/งาน/ 
แผนก ที่ใช้จ่าย 


งบประมาณที่ใช ้
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 


2.27 --  โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และจัดท าพัฒนาการเรียนการสอน และจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  


นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ 


41,000.00                        41,000.00 


2.28 --  โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดกกระบวนการจัดการเรียนการสอนและารเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  


นายเลอพงษ์  สุวรรณนันท์
หัวหน้างานวิจยั ฯ  


6,000.00                     6,000.00 


3 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ  635,498.00             635,498.00 


3.1 --  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน สร้างเพื่อชุมชน ((FFiixx  IItt  CCeenntteerr))  


นายอกุฤษฏ ์วัชระพิริยะกุล 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 


596,498.00                        596,498.00 


3.2 --  โครงการรณรงค์ เผยแพร่ โครงการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์การป้องกันและแก้ไขประชาสัมพันธ ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติด  


นายกฤษดา  โฉมศร ี
หัวหน้างานปกครอง 


18,000.00                         18,000.00 


3.3 --  โครงการเยี่ยโครงการเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการมบ้านผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  


นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 


21,000.00                         21,000.00 


3.4 --  โครงการความร่วมมือกับสถานโครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาชีพระยะสั้น  


นางมาลี  ทองค า 
หัวหน้างานความร่วมมอืฯ 


-                         - 


3.5 --  โครงการเครือข่ายความร่วมมอืในโครงการเครือข่ายความร่วมมอืใน
การพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียน  


นางมาลี  ทองค า 
หัวหน้างานความร่วมมอืฯ 


-                         - 


3.6 --  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา  


นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ 


-                         - 


3.7 --  โครงการส่งเสริมการประกอบโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  


นางสาวทิพวรรณ  ทน ุ
หัวหน้างานผลิตการค้าฯ 


-                         - 


4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) 31,500.00             31,500.00 


4.1 --  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ช่างไม้โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ช่างไม้  นายรังสรรค์  แจ่มกระจ่าง 31,500.00                  31,500.00 
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