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คำนำ
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณประจาปี 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครนี้ จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน สนับสนุ นการฝึกทัก ษะทางวิชาชีพ ส่ง เสริ มการพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านการอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
โดยในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 นั้น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โดยงานวางแผนงบประมาณ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลโครงงานที่ท างแผนวิชา และฝ่ายต่างๆ ภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิจารณาภายใต้กรอบนโยบายของ
รั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ความต้ อ งการของชุ ม ชนรอบ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ จานวน 76 โครงการ แบ่งเป็น โครงการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จานวน 37 โครงการ งบประมาณ 838,500 บาท โครงการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 2,405,000 บาท โครงการฝ่ายวิชาการ จานวน 20 โครงการ
งบประมาณ 758,050 บาท โครงการบริหารทรัพยากร จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,540,000 บาท
รวมใช้งบประมาณประจาปี 2562 ทั้งสิ้น 6,541,550 บาท
งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา ต่อไป

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น
กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
โครงการกิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ ( Project ) ตามหลักสูตร
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2562
โครงการกิจกรรมประกวดร้องเพลง
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
โครงการกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม
โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
โครงการธนาคารความดี
โครงการกิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ
โครงการอบรมป้องกันภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
โครงการกิจกรรมพัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
โครงการกิจกรรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
โครงการ Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
โครงการการจัดกิจกรรม Fix it center เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการออกกลางคัน)
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการ Open House วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการจัดทาเอกสารแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศประจาปีการศึกษา 2562
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปี
การศึกษา 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการปรับปรุงห้องงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อใช้ผลิตแบบพิมพ์เพื่อจาหน่าย
โครงการการพัฒนาความรู้ครูผู้สอนสู่ผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพอิสระ
โครงการเครื่องทาน้าแข็ง ศูนย์ส่งเสริมผลิตผลฯ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
โครงการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ
โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยและนวัตกรรม
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายวิชาการ
โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ 2562
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โครงการนิเทศติดตามนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ออกฝึกงานในสถานประกอบการ
โครงการสอบประมวลความรู้ Interim และ Final
โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกช่างยนต์
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์
โครงการจัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา”
โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากาลัง
โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม
โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาช่างพิมพ์
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานพิมพ์
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพงานวัดผลฯ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการฉีดยากาจัดปลวกประจาปี
โครงการปรับปรุง บารุง ซ่อมแซม
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมรถยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

เปูาประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ
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2. ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกีย่ วข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบาย โดย
จะน้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
หลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกงานแก่หน่วยงานใน
สังกัดต่อไป
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1. นักเรียน
1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อ นที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่ง
ของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง”
1.2 “ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดี ให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน”
1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”
1.4 “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”
2. ครู
2.1 “เรื่ อ งครู มีค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่า นั กเรี ยน ปัญ หาหนึ่ ง คื อ การขาดครู เพราะ
จานวนไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอน
เด็ ก ให้ ไ ด้ ผ ลตามที่ ต้ อ งการ จึ ง จะต้อ งคั ด เลื อ กครู แ ละพั ฒ นาครู ต้ อ งตั้ งฐานะในสั งคมของครู ใ ห้
เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุ นและอบรม
กล่ า วคื อ ต้ อ งมี ค วามรู้ ท างวิ ช าการในสาขาที่ เ หมาะสมที่ จ ะสอน ต้ อ งอบรมวิ ธี ก ารสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มี
ความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”
2.2 “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
2.3 “ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบ
แทน ระบบไม่ ยุ ติธ รรม เราต้ อ งเปลี่ ย นระเบี ย บตรงจุ ด นี้ การสอนหนั ง สื อ ต้ อ งถือ ว่ า เป็ น ความดี
ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward”
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2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็
ตาม”
พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัย
วิชาการศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2503)
“...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้นก็หา
ไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสานึกรับผิดชอบใน
หน้าที่และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้น
ต่างกับการอบรม การสอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึม
ซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้ว
ด้วย...”

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ไ ด้
มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร การ
บริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (โอกาสการเรียน/ฝึกอบรม
วิชาชีพ)
2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน 1 ปี จะทาให้ครูครบเกณฑ์
ภายใน 2 ปี จะทาให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 5 - 10 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา
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4. ภายใน 2 ปี จะทาให้เด็กเรียนท่องจาในสิ่งที่ควรจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อการประกอบ
อาชีพ)
5. ภายใน 5 ปี จะทาให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
6.ภายใน 3 ปี จะยกระดั บ ภาษาอั ง กฤษให้ นั ก เรี ย นสามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ สื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้
7. ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ)
8. ภายใน 10 ปี ผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10.ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11.แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอานาจ
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความมั่นคง
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
ม. 44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.
ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
ทวิภาคี
ทวิศึกษา
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9. ทวิวุฒิ
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
12. แนะนาวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13. สร้างความร่วมมือผลิตกาลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ. อศจ.)
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
 Re-branding
 Excellent Model School
 Database of Supply and Demand
 Standard and Certification Center
15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับปวช. ปวส.
และปริญญาตรีในทุกสังกัด ทั้ง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์
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3. วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และเปูาหมายบริการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

ภารกิจ
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ

พันธกิจ
1. จัด และส่ งเสริ มและพัฒ นาการอาชี วศึ ก ษาและการฝึก อบรมวิช าชี พให้มี คุณ ภาพและได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

เปูาหมายบริการ
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
1.1 รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัหญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแล
รายบุ คคล การวิ จั ยพั ฒ นา แก้ ปั ญ หารายวิ ท ยาลั ย /รายสาขาวิ ช า การวิเ คราะห์ แ ก้ ปัญ หาเชิง ระบบ
กลุ่มเปูาหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน
และผู้ปกครอง
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
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2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ
จัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่ งผลิตและพัฒนากาลัง คนในสาขาที่เป็นต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะ
วัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษา ซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง
อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่
(นิเทศภายใน) และการนิเทศกทางไกล
- สร้างความเข็มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความ
ต้องการของพื้นที่และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่งหน้าที่
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(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่ง ประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรี ย มผู้ เ รี ย นสู่ ก ารเป็ น ประชาคม ASEAN โดยการเพิ่ ม จ านวนสถานศึ ก ษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอัง กฤษในงานอาชีพ
ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Web
Portal, E-office และ Data based รวมท้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting : SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย,
การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคของโลก ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อิ ส ราเอล ญี่ ปุ น
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
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4. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11.ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โครงการ
1. ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (เงิ น อุ ด หนุ น โครงการเสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม)
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงินอุดหนุนการเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
10

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อานวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน
24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการลงนามความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง
ทุนปัญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอาเภอ
31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
36. โครงการอาชีวะพัฒนา
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
38. โครงการศูนย์ความชานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
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45. โครงการความร่ ว มมื อในการผลิ ตและพัฒ นาก าลั ง คนให้มี คุณ ภาพและมาตรฐาน เชื่อ มโยง
อุตสาหกรรม เปูาหมายให้สอดคล้องตามความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
46. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา/แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท/ทวิภาคีกลุ่มพิเศษ
47. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี)
48. โครงการทุกช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
ปรัชญา
“ชาติจะรุ่งเรือง พลเมืองต้องมีอาชีพ”

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นแหล่งการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและทันสมัย
พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
พัฒนาระบบความร่วมมือทั้งในและนอกสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสู่สมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

เปูาประสงค์
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนและพัฒนาผู้สาเร็จการศึ กษาให้สามารถประกอบอาชีพอิสระและมีคุณภาพ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5. ผู้เรียนมีจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
6. การบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตาวิชาชีพระยะสั้นสู่ความเป็นเลิศ
7. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาระบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของชุมชน
ส่งเสริมการทางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียนและครูผู้สอน
สร้างโครงการถ่ายทอดความรู้ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2553 และ 2557
2. วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพ
ขนาดใหญ่
3. ผลงานหลอดไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ
4. วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ในระดับ ดีมาก
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปี พ.ศ. 2555
7. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการศึกษาสภาพปัญหา
และการออกกลางคันของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8. รางวัลเหรียญเงิน นาเสนองานวิจัย ระดับชาติ ประจาปี 2555 เรื่องชุดทดลองวงจรและการต่อ
เซลล์ไฟฟูา
9. รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจาปี 2556 เรื่องชุด
ทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟูา
10. รางวัลชมเชยคะแนนรวมระดับเหรียญทองแดงระดับภาค สิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่อง
ผลิตภัณฑ์กระเพราแห้งกึ่งสาเร็จรูป
11. รางวัลชมเชยคะแนนรวมในระดับเหรียญเงิน ระดับภาค โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องโคมไฟฟูา
ประหยัดพลังงาน
12. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของวุฒิสภา
13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย
ระดั บ ชาติ โครงการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให้ ไ ด้ ม าตรฐานอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ 2557
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3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถทดสอบผ่านการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุ ฒิ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4

สร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
จัดแนะแนวเชิงรุก เช่น จัด open House หรือ การจัด Road Show
เร่งประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย
พัฒนากลไกของระบบการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพอิสระ
มาตรการที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระ
มาตรการที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
มาตรการที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลผู้เรียน และให้คาปรึกษาของครูที่ปรึกษา
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบปูองกันผู้เรียนจากการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด และอบายมุข

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4

วิเคราะห์ความต้องการจากผลสารวจเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาครูผู้สอนสู่การพัฒนาหลักสูตร และการจัดทาแผนการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาแผนการเรียนรู้รายวิชาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

นิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
การนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาชีพ
การพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพในสถานศึกษา
พัฒนาระบบการฝึกงาน และการนิเทศการฝึกงาน
จัดทาผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และนาไปใช้แก้ปัญหา
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กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
จัดทาแผนการบริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
จัดระบบการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงานของวิทยาลัยฯ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
มาตรการที่ 2 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน

กลยุทธ์ที่ 9 การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
มาตรการที่ 1 ร่วมมือกับเครือข่าย และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
มาตรการที่ 2 จัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรการที่ 3 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
มาตรการที่ 1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
มาตรการที่ 2 สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
มาตรการที่ 3 จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน

กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
มาตรการที่ 1 ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักและเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
มาตรการที่ 2 ทะนุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ 3 ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
มาตรการที่ 5 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาครูและผู้เรียนสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4

พัฒนาครูและผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและไอ.ที.
พัฒนาครูผู้ฝึกอยรมที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเชียน
พัฒนาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ

กลยุทธ์ที่ 13 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรการที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาชีพเฉพาะทาง
มาตรการที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา และสร้างหลักสูตรรายวิชาชีพที่ทันสมัย
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กลยุทธ์ที่ 14 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรม
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
จัดหาและพัฒนาพื้นที่เพื่อการฝึกอบรมที่ทันสมัย
พัฒนาเอกสารการฝึกอบรม เช่น ใบความรู้ ใบปฏิบัติงาน ใบประเมินผลเป็นต้น
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 15 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม
มาตรการที่ 1 จัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปีการศึกษา
มาตรการที่ 2 บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
มาตรการที่ 3 นาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านการรับสมัคร และการเรียนการสอนทางไกล

กลยุทธ์ที่ 16 การพัฒนาระบบการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรม
มาตรการที่ 1 จัดทาฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มาตรการที่ 2 จัดทาฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้สาเร็จการฝึกอบรม

กลยุทธ์ที่ 17 การพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 1 ร่วมกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรการที่ 2 ร่วมกับ ผู้มี ส่วนได้ ส่ว ยเสียในการจัด ทาแผนพัฒ นาการจัด การสถานศึก ษาสู่
คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 1 จัดทาแผนการประเมินผลและติดตามการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 2 ครูผู้สอน แผนกวิชา จัดทาการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ 3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผลและ
ติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธ์ที่ 19 การพัฒนาการดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 จัดทาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT
มาตรการที่ 3 นาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมา
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
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4. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4.1 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504 โดยเปลี่ยนจาก โรงเรียนช่างไม้
วัดสระเกศ เป็นโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ในที่ดินของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในระยะเริ่มแรก
โรงเรียนสารพัดช่างพระนครจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และได้ใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ (Ware House) ให้กับหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา โดยมี
หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่หน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ มารับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ยูซอม”
(USOM) เพื่อใช้สาหรับการสอนวิชาชีพตามภูมิภาคต่าง ๆ ต่อมาหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ไ ด้โอนไป
สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสารพัดช่างพระนครจึงได้ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว โดยเน้นประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริม และการเปลี่ยน
อาชีพจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือ
ในปี พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรช่างฝีมือทดแทนช่างก่อสร้าง ประเภทก่ออิฐ งานปูน ใช้เวลา
เรียนในโรงเรียน 2 เดือน จากนั้นจึงส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการอีก (6 เดือน รวม 8 เดือน)
ในปี พ.ศ. 2525 กรมอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ขยายการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ที่สาขาชุมชนห้วยขวาง อีกแห่งหนึ่ง โดยใช้อาคารสถานที่ของการ
เคหะแห่งชาติ (เคหะชุมชนห้วยขวาง) บริเวณใต้อาคารแฟลตที่ 6 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ในปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ
(ปชม.) ซึ่งรับนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว
ใช้เวลาศึกษา 1 ปี (1,350 ช.ม.)
ในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนสารพั ดช่าง” เป็ น
“วิทยาลัยสารพัดช่าง” ทั่วประเทศ ดังนั้น โรงเรียนสารพัดช่างพระนครจึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ประชาชนได้หลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2537 กรมอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งให้วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533 โดยจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ด้วยเหตุผลที่มี
นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจานวนมาก สถานศึกษาที่มีอยู่เดิม คือ วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยการอาชีพไม่สามารถรองรับจานวนนักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมเพิ่มขึ้นได้ จึงมีความจาเป็นต้องให้วิทยาลัยสารพัดช่างจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. อีก
ภารกิจหนึ่ง แต่ยังถือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นภารกิจหลัก
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และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนเป็นสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จึงเปลี่ยนเป็นสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2546-2547 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ
(อศก.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก-รอบสาม
(สมศ.) ในระดับ ดีมาก
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับรางวัล ดังนี้
 รางวัล ชมเชย ระดับ เหรียญทองแดง สิ่ง ประดิษ ฐ์ประเภทที่ 4 สิ่ ง ประดิ ษฐ์ด้ านการ
อนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงานอุปกรณ์เสริมประสิทธภาพเครื่องปรับอากาศ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ลชมเชย ระดั บ เหรี ยญทองแดง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทที่ 6 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า น
การแพทย์ แ ละอาชี ว อนามั ย ชื่ อ ผลงาน ผ้ า คลุ ม เก้ า อี้ เ ออกอนอร์ มิ ก การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่ง ประดิษฐ์ด้ านการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ชื่ อ
ผลงาน ธงพู ดได้ การประกวดสิ่ง ประดิษ ฐ์ ของคนรุ่ นใหม่ ระดับ ภาคตะวั นออกและ
กรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ชื่อผลงาน การเตือนการรั่วแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน พวงมาลัย
ร้ อ ยใจ การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร
 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน เบิร์ดใยบัว
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
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 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน กล่องเดคู
พาจ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ลชมเชย ระดั บเหรี ย ญเงิน ชื่ อ ผลงาน เครื่ อ งท าน้ าอุ่ น ประหยั ด พลัง งาน การ
ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับปวช. ประจาปี 2558 ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ปวช. การประกวดซ่ อ มประกอบคอมพิ ว เตอร์ ระดั บ ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 รางวัลขวัญใจกรรมการ อาชีวะพลิกชีวิต “อวดดีอาชีวะ” การผลิตหนังสั้นอาชีวศึกษา
 รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน ตู้แช่ประหยัดพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สายอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี 2558 ระดั บ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก ส านั ก งาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 รางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญเงิน ประจาปีการศึกษา 2558

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
Bangkok Polytechnic College
286/1 ถนนบารุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
โทร 0-2223-2276, 0-2223-1069
โทรสาร
โทร. 0-2223-2578
เว็บไซต์
www.bpc.ac.th
อีเมล
bkk_polytech@hotmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา 3 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
มีอาคาร
รวมทั้งสิ้น 7 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 58 ห้อง
1. อาคารวิเวก
จานวน 1 หลัง 12 ห้อง
2. อาคารผาสุวรรณ
จานวน 1 หลัง 8 ห้อง
3. อาคารเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
จานวน 1 หลัง - ห้อง
4. อาคารปางพุฒิพงศ์
จานวน 1 หลัง 12 ห้อง
5. อาคารแผนกอาหาร
จานวน 1 หลัง 1 ห้อง
6. บ้านพักภารโรง
จานวน 1 หลัง 21 ห้อง
7. อาคารอานวยการ
จานวน 1 หลัง 4 ห้อง
สีประจาวิทยาลัย
สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
สีเลือดหมู หมายถึง วิชาชีพช่าง
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์
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เพลงมาร์ชวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ประพันธ์คาร้อง/ทานอง โดย ผศ. ดร.สมชาย รัศมี
วิทยาลัยไว้ชื่อ เลื่องลือไกล
วิทยาลัยเกริกไกรงามสง่า
สร้างสรรชาวมวลชล ฝึกฝนปวงประชา
เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมคุณค่าประชาอนันต์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสร้างสอนระยะสั้น
ฝึกฝนคนทางาน ประสานใจเดียวกัน
ด้วยใจมุ่งมั่น สร้างสรรคนได้ให้สังคมเด่น
มุ่งมั่นฝึกงาน งาน งาน
ให้เชี่ยวชาญกับมือ
ด้วยจิต และใจเราคือ
ผู้ที่ทางานเป็น
มุ่งมั่นฝึกใจเอาไว้
รักษางานให้เด่น
เหนื่อยยากลาเค็ญสู้ด้วยแรงกายและใจมั่นคง
วิทยาลัยนี้เด่น เป็นผู้นา
วิทยาลัยเลิศล้า และสูงส่ง
ฝึกฝนคนทางาน
ประสานใจดารง
ขอจงยืนยง
สารพัดช่างพระนคร
-------------------------------------
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อานวยการ
นางนพพร สุรินทร์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ

นายศราวุธ ภูมิภักดิ์

นายพิชัย ปัญญาอาวุธ

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

นางวรลักษณ์ ชยุติกุล

นางวัชรี โหวธีระกุล

งานบุคลากร

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

นายพิพัฒน์ ทองระอา

นายศราวุธ ภูมิภักดิ์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายญัฐพล ปราบพินาศ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างเชือ่ มและโลหะแผ่น

นายเรวัฒน์ ศิริมา

นายประดิษฐ์ มะเดื่อ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวประพิศ ชูวิทวัส

นางสุรีย์ โรบินสัน

นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ

นางนิทรา วงศ์วัชระ

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

นางสาวคนึงสุข นนท์ปาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายพินิจศักดิ์ สุขสาธุ

งานปกครอง

นายวุฒิชัย มงคลกาย

นายสมหมาย ศรีเมืองธน

นายพิชัย ปัญญาอาวุธ

งานการบัญชี

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง

แผนกวิชางานวิชาระยะสั้น

นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง

นายเรวัฒน์ ศิริมา

นายพิพัฒน์ ทองระอา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานสื่อการเรียนการสอน

นางปาริชา พรหมจันทร์

นางเรณู สัจจะเวทะ

นายปรีดา ศรีลาศักดิ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวชุติมา ทองสัมฤทธิ์
งานพัสดุ

นายอุทุมพร แนวอินทร์
งานอาคารสถานที่

นายประดิษฐ์ มะเดื่อ

นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ

นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ

แผนกวิชาช่างไฟฟูา

นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
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นางสุรีย์ โรบินสัน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายปรีดา ศรีลาศักดิ์

นางสาวอรนุช อุทานนท์

แผนกวิชาช่างพิมพ์

นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายศรายุทธ กิ่งกาปัง

นายเรวัฒน์ ศิริมา

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสุทิน จันทร์อาไพ

6. ข้อมูลบุคลากร
6.1 อัตรากาลัง ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวประพิศ ชูวิทวัส

อัตรากาลังของ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

มีบุคลากรทั้งสิ้น
29

55
คน

9

คน

9

คน

8

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

-

คน
คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา

-

คน

2
27
1
8
7
2
4
4

-
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คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน

คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า ม.6
ปวช. / ม.6
ปวส. / อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ข้าราชการ
18
9
27

ลูกจ้าง
ประจา
7
2
9

พนักงาน
ราชการ
9
9

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
1
6
1
8

รวม
6
2
36
12
56

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
แหล่งเงิน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินรายได้
อื่น ๆ
รวม

เจ้าหน้าที่ทั่วไป/
สนับสนุน
2
2
4

ครู
1
3
4
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รวม
3
5
8

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.4.1 ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นางนพพร
2. นายศราวุธ

สุรินทร์
ภูมิภักดิ์

3. นายพิชัย

ปัญญาอาวุธ

รวม

27 คน (ข้าราชการครู และ ข้าราชการพลเรือน)
วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท ผู้อานวยการ
ป.โท รองผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการ
- รองผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร
ป.ตรี

-รองผู้อานวยการ
-การออกแบบ
สิ่งพิมพ์
การจัดประกอบ
หน้าสิ่งพิมพ์
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- รองผู้อานวยการ
ฝุายแผนงานและงบประมาณ
- หัวหน้าแผนก
แผนกวิชาช่างพิมพ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า
งานความร่วมมือ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า
งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียน
การสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อานวยการ ฝุายแผนงานและ
ความร่วมมือ

ชื่อ - สกุล
4.. นายพิพัฒน์

ทองระอา

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
-รองผู้อานวยการ - รองผู้อานวยการ ฝุายพัฒนา
กิจการ นักเรียน นักศึกษา
-ดนตรีเพื่ออาชีพ
- หัวหน้าแผนก แผนกวิชางาน
การรวมวง

วิชาชีพระยะสั้น (คหกรรมศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียน
การสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อานวยการ ฝุายพัฒนาการศึกษา

5. นายพินิจศักดิ์

สุขสาธุ

ป.ตรี

-ช่างซ่อมบารุง
เครื่องปรับอากาศ
-ช่างติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
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- หัวหน้า งานความร่วมมือ
- ครูประจา แผนกวิชาช่างไฟฟูา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อ - สกุล
6. นายสุรชัย

อุ่ยสันติวงศ์

7. นายอุทุมพร

แนวอินทร์

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
- งานส่งกาลังยนต์ - หัวหน้าแผนก แผนกวิชา
-ช่างซ่อมระบบ
ช่ างยนต์
เบรกรถยนต์ 1
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการ
-ช่างซ่อมระบบ
พิเศษและบริการชุมชน
เบรกรถยนต์ 2
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
-งานเครื่องล่าง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
รถยนต์
นักเรียนนักศึกษา
-กิจกรรมลูกเสือ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
วิสามัญ 1
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า
งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อ
การเรียนการสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา
ช่างยนต์
ปทส.
-โครงการ
- หัวหน้า งานพัสดุ
-ช่างไฟฟูารถยนต์ 1 - ครูประจา แผนกวิชา
-ช่างไฟฟูารถยนต์ 2 ช่างยนต์
-ช่างซ่อมไฟฟูา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
รถยนต์ 1
คุณภาพและมาตรฐาน
-ช่างซ่อมไฟฟูา
การศึกษา
รถยนต์ 2
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา
ช่างยนต์
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ชื่อ - สกุล
8. นายสมหมาย

ศรีเมืองธน

9. นายประดิษฐ์

มะเดื่อ

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
งานเครื่องยนต์แก๊ส - หัวหน้า งานวิทยบริการและ
โซลีน
ห้องสมุด
- ครูประจา แผนกวิชา
ช่างยนต์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา
ช่างยนต์
ป.ตรี
ช่-างประกอบ
- หัวหน้าแผนก แผนกวิชา
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เทคนิคพื้นฐานและช่างเชื่อม
-ช่างอลูมิเนียม
- หัวหน้า งานอาคารสถานที่
ประกอบอาคาร
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการ
-งานเชื่อมและโลหะ พิเศษและบริการชุมชน
แผ่นเบื้องต้น
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการ
เรียนการสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ชื่อ - สกุล
10. นายสุชาติ

ยอดเกลี้ยง

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
- หัวหน้าแผนก แผนกวิชา
ป.โท -เครือ่ งวัดไฟฟูา
-การติดตั้งไฟฟูาใน ช่างไฟฟูา
- หัวหน้า งานวิจัย พัฒนา และ
อาคาร
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
-โครงการ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียน
การสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา
ช่างไฟฟูา

11. นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์

ป.ตรี

-ช่างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
-ช่างติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
-ช่างซ่อมมอเตอร์
ไฟฟูากระแสสลับ
1 เฟส
-ช่างซ่อมพัดลม
ไฟฟูา
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- หัวหน้า งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
- ครูประจา แผนกวิชาช่างไฟฟูา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟูา

ชื่อ - สกุล
12. นายสถาพร

โฉมศิริ

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี การออกแบบสิ่งพิมพ์ - ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนา
การจัดประกอบหน้า หลักสูตรการเรียนการสอน
สิ่งพิมพ์

13. นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ

ป.โท

การออกแบบตัดเย็บ - หัวหน้า งานประกันคุณภาพ
เสื้อผ้าสตรี
และมาตรฐานการศึกษา
- ครู ป ระจ า แผนกวิ ช างาน
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น (คหกรรมศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง

14. นายปรีดา

ป.โท

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่าง
ช่างซ่อมเครื่องขยาย
อิเล็กทรอนิกส์
เสียง
- หัวหน้า งานสื่อการเรียน
การสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

ศรีลาศักดิ์
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ชื่อ - สกุล
15. นายวัชระ

เพชรแก้ว

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
- หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบ
ป.ตรี -เครือ่ งรับวิทยุ
-เครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟู า ทวิภาคี
- ครูประจา แผนกวิชาช่าง
และอิเล็กฯ

16. นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง

ป.ตรี

17. นางวัชรี

โหวธีระกุล

ป.ตรี

18. นางวรลักษณ์

ชยุติกุล

ป.ตรี

19. นางปาริชา

พรหมจันทร์

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
-Graphic Design - หัวหน้า งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน
with illustrator
-Graphic Design - ครูประจา แผนกวิชาช่างพิมพ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
with Photoshop - ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
-Graphic Design - ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
with Indesign
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่างพิมพ์
- หัวหน้า งานวางแผนและ
การประดิษฐ์
เครื่องใช้ด้วยงานปัก งบประมาณ
- ครูประจา แผนกวิชางานวิชาชีพ
จักร
ระยะสั้น (คหกรรม-ศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- หัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป
กางเกงชายสมัย
- ครูประจา แผนกวิชางานวิชาชีพ
นิยม
ระยะสั้น (คหกรรม-ศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- หัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล
การประดิษฐ์ของ
การค้าและประกอบธุรกิจ
ชาร่วยและของที่
- ครูประจา แผนกวิชางานวิชาชีพ
ระลึก
ระยะสั้น (คหกรรม-ศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ชื่อ - สกุล
20. นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์

21. นางเรณู

22. นางนิทรา

สัจจะเวทะ

วงศ์วัชระ

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี อาหารจีน
- ครูประจา แผนกวิชางาน
อาหารเพื่ออาชีพ
วิชาชีพระยะสั้น (คหกรรมศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
ป.โท การซอยผมดัดผม - หัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
การเปลี่ยนสีผม

- ครูประจา แผนกวิชางานวิชาชีพ
ระยะสั้น (คหกรรม-ศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
-พิมพ์ดีดไทยอังกฤษ - หัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
ด้วยคอมพิวเตอร์
- ครูประจา แผนกวิชา
ขั้นพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-พิมพ์ดีดไทยอังกฤษ - ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้น คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ป.ตรี

ปฏิบัติงาน
23. นางดุลยา

งามฤทธิ์

-พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ - ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
-โ ป ร แ ก ร ม Word คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบื้องต้น
- ครู ป ระจ า แผนกวิ ช างาน
-โปรแกรม Excel

ป.โท

วิ ช าชี พ ระยะสั้ น (คหกรรมศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน
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ชื่อ - สกุล
24. นางสุรีย์

โรบินสัน

25. นางสาวช่อผกา

บุศยศิริ

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
- หัวหน้าแผนก แผนกวิชา
ป.โท การออกแบบงาน

ป.ตรี
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กราฟฟิกบนเว็บเพจ
-การออกแบบเว็บเพจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้า งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียน
การสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก

การเปลี่ยนสีผม
การตัดและซอยผม
สตรี

- ครู ป ระจ า แผนกวิ ช างาน
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น (คหกรรมศิลปกรรม)
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานบุคลากร
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ - สกุล
26. นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ

27. นางสาวอรนุช อุทานนท์

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท การอ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ใ น - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ

ป.โท
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ชีวิตประจาวัน

สัมพันธ์
- หัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อ

วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาฯพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

- หัวหน้า งานทะเบียน
- ครูประจา แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6.4.2 ลูกจ้างประจา รวม 9 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ - สกุล
1. นายสมพงษ์

เจียวก๊ก

2. นายธีรศักดิ์

ปั๋นมา

3. นายไตรภูมิ

แก้ววัง

4. นายประทุม

ประเสริฐดี

5. นายสุริยันต์

เนื่องแก้ว

6. นายอานวย

เดชพ่วง

7. นายวิรัตน์

เดชพ่วง

8. นายสมชาย
9. นายวิชัย

คงคาสวัสดิ์
บุญมี

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ปวช. การตัดซอยผมชาย
- ครูประจา แผนกวิชางาน
การตัดผมชายฟรีสไตล์ วิชาชีพระยะสั้น (คหกรรมศิลปกรรม)
- เจ้าหน้าที่ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน
ป.6
ดูแลความปลอดภัยและทา
ความสะอาด
ป.4
นักการภารโรง (สาขาห้วย
ขวาง) นักการภารโรง
ป.4
-หัวหน้างาน
พนักงานขับรถยนต์
ยานพาหนะ
ปวช.
ดูแลความปลอดภัยและทา
ความสะอาด (สาขาห้วยขวาง)
ป.4
ดูแลความปลอดภัยและทา
ความสะอาด
ป.7
- หั ว หน้ า นั ก การ ซ่อมระบบไฟฟูาในวิทยาลัย
ภารโรง
และความสะอาด
ป.7
พนักงานขับรถยนต์
ม.3
พนักงานขับรถยนต์
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6.4.4 พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล

รวม

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่
การศึกษา ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี -งานฝึกฝีมือ 1 ช่างเขียน - หัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตรการ

1. นายเรวัฒน์

ศิริมา

2. นางสาวรมิดา

พรหมสุเนตร

ป.ตรี

3. นายวุฒิชัย

มงคลกาย

ป.ตรี

4. นางสาวชุติมา

ทองสัมฤทธิ์

ป.ตรี

5. นางสมนึก

แนวอินทร์

ป.ตรี

6. นางสาววรกาญจน์ เรืองชับวุฒิคุณ

9

แบบ
-เครื่องมือกลเบื้องต้น
-ช่างเขียนแบบเครื่องมือ
กลชั้นสูง
-งานถอดประกอบ
เครื่องกลเบื้องต้น

เรียนการสอน
- ครูประจา แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐานและช่างเชื่อม
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน
- ครูประจา แผนกวิชางานวิชาชีพ
-อาหารไทย
ระยะสั้น (คหกรรม-ศิลปกรรม)
-ขนมไทย
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานความร่วมมือ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
-การจัดศูนย์บริการรถยนต์ - หัวหน้า งานปกครอง
-ช่างซ่อมเครื่องยนต์
- ครูประจา แผนกวิชาช่างยนต์
ดีเซล 1
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
-ช่างซ่อมเครื่องยนต์
นักเรียนนักศึกษา
ดีเซล 2
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้า งานการบัญชี
คณิตศาสตร์เพื่อ
- ครูประจา แผนกวิชา
พัฒนาการคิด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ความรู้ เ กี่ ยวกั บ งาน - ครูประจา แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาชีพ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานการเงิน

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ฯ
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- พนักงาน งานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ - สกุล
7. นางสาวปาริฉัตร จันทร์เพ็ญ
8. นางสาวปิญนันท์ วณิชชากร

9.นายศรายุทธ

กิ่งกาบัง

วุฒิ
การศึกษา
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี
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ปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
- เจ้ า หน้ า ที่ งานอาชี ว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี
- พนักงานราชการ (งาน) งาน
บริหารงานทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์
- หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
- ครูประจา แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่
ปรึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

6.4.5 ลูกจ้างชั่วคราว รวม
ชื่อ - สกุล

8

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1. นางสาวอังคนา

ชาญจาลอง

วุฒิ
การศึกษา
ป.ตรี

2. นางสาวศรีสังวร

รักสนิท

ป.ตรี

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไป
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

3. นางสาวสิริพร

รุ่งเรืองวรกิจ

ป.ตรี

- เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
- เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

4. นายณัฐพล

ปราบพินาศ

ป.ตรี

- หัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งาน
ประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
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ปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่ง/สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน
- เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

5. นายพิชิต

บุญมาก

ป.โท

6. นางอัจฉรี

กอสนาน

ป.ตรี

7.นางสาววรัญญา

พลนิกรณ์

ป.ตรี

8.นางสาวพรรณณัฐฎา

พุ่มพันธ์

ป.ตรี

เครื่องมือกลกรรมวิธี
การผลิต
งานถอดประกอบ
เครื่องกลเบื้องต้น
เขียนเทคนิคเบื้องต้น

- ครูประจา แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน
- เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและ
ประเมินผล
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัสดุ
- ผู้ช่วยหัวหน้า งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ
- เลขานุการผู้บริหาร
เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและ
งบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ

39

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น 289 คน

หน่วย/คน

ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวช. (เทียบโอน)

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

ตกค้าง

รวม

ปี่ที่ 1

91

71

76

18

256

5

รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 2

ระดับ ปวส. (เทียบโอน)

รวม

ปี่ที่ 1

5

22

ปี่ที่ 2

รวมทั้งสิ้น

รวม
22

289

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์

44

33

26

4

107

- สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟูา

17

14

16

-

47

- สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

11

10

9

9

39

39

2

-

3

5

10

10

- สาขาวิชา/งาน ช่างช่างกลโรงงาน

12

9

12

-

33

33

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

5

10

-

20

- สาขาวิชา/งาน ช่างพิมพ์

5

5

2

2

109

11

11

63

40

2

2

22

- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง

4

4

4

- สาขาวิชา/งาน การตลาด

3

3

3

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกน มัธยม)
2.3 หลักสูตร์ เสาร์-อาทิตย์

ทั้งปีการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น 2,564 คน
2,564
คน 2.4 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
คน 2.5 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
คน

40

-

คน 2.6 หลักสูตร ปชด.
คน 2.7 หลักสูตอื่น ๆ (ทวิศึกษา)

20

คน
คน

7.2 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)
รวมทั้งสิ้น 160 คน

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

หน่วย/คน

ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวช. (เทียบโอน)

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

ตกค้าง

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

140

0

0

0

140

0

0

0

20

0

20

160

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
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- สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์

40

40

- สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟูา

20

20

20

- สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

20

20

20

- สาขาวิชา/งาน ช่างพิมพ์

20

20

20

- สาขาวิชา/งาน ช่างช่างกลโรงงาน

20

20

20

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

20

20

- สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง

-

-

-

- สาขาวิชา/งาน การตลาด

-

-

-

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
2.3 หลักสูตร ปชด.

ทั้งปีการศึกษา (2562) รวมทั้งสิ้น 6,680 คน
6,320 คน 2.4 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
-

คน 2.5 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
คน

41

20

-

คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ (ทวิศึกษา)

-

คน 2.7 หลักสูตรระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์)

20

-

60

คน

160 คน

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ประมาณการรายรับ

34,215,648.41 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 451,397.89 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,400,000.00 บาท
(ค่าสมัคร, จาหน่ายสิ่งพิมพ์)
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
22,600,000 บาท
งบดาเนินงาน
4,172,000 บาท
งบลงทุน
1,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
2,000,000 บาท
งบรายรับอื่น
2,000,000 บาท

1,943,648.41 บาท

32,272,000

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินการ
- ค่าวัสดุ+ค่าตอบแทน
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ......................................
งบเงินอุดหนุน
- ค่าหนังสือ
- ค่าจัดการเรียนฯ
งบรายจ่ายอื่น
- Fix It Center
- อื่น ๆ

บาท

31,800,000.00 บาท
18,000,000
2,500,000
2,100,000
6,000,000
1,500,000

22,600,000

บาท

7,500,000

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,200,000

300,000
900,000

บาท

บาท
บาท
500,000 บาท

500,000

บาท
บาท

42

โครงการที่ 1
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ผู้ประสานงาน คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจั ด การศึ ก ษาที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ภาพตามความมุ่ ง หวั ง ของสั ง คมและ
ประเทศชาตินั้น สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษาเป็นคนเก่ง และมีพฤติกรรมที่สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความ
มีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณาและความขยันอดทน การประหยัดและอดออม การหลีกเลี่ยงอบายมุข
สิ่งเสพติดและมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เป็นต้น
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรม จึง จัดทาโครงการแข่ง ขันกีฬาต้านยาเสพติด
ซึ่ง เป็นกิ จกรรมที่ช่ วยส่ งเสริม และพัฒ นานั กเรียนให้ มีพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ใ นด้า น ความมีวิ นัย ความ
รับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และความมีมนุษย์สัมพันธ์โดยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมจากการเล่น
กีฬา จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์
3.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้าใจนักกีฬาให้นักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีสุขภาพที่แข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ มีน้าใจนักกีฬา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน-นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
8.2 นักเรียน-นักศึกษามีความสามัคคี มีน้าใจนักกีฬา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. จานวน 150 คน
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีสุขภาพที่แข็งแรง พลานามัย
สมบูรณ์ มีน้าใจนักกีฬา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียน ระดับชั้น
ปวช. จานวน
162 คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

10,000
10,000

ผู้เห็นชอบ ...............................................
(............................................)
รองผู้อานวยการ ............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 2
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : เขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อมเป็นสิ่ง ที่ควรหวงแหนและอนุ รักษ์ใ ห้ยั่ง ยื น เพราะปัจจุบั นนี้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกาลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกทาลายเนื่องจากไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง อีกทั้งมีปัญ หามากมาย
ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
นักเรียนนักศึกษาเป็นสิ่งที่กาลังมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพราะอนาคตของชาติเหล่านี้ถ้าได้รับการปลูกฝัง
เรียนรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแล้วจะช่วยให้ธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืนได้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนัก เรียนโดยการคาขวัญ ต่างๆเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้
เตือนใจมนุษย์ เมื่ออ่านคาขวัญแล้วเรามักจะคิดคานึงถึงสิ่งที่เรากาลังทา และใช้ชีวิตในสังคมด้วยความไม่ประมาท
ดังนั้นการที่มีคาขวัญติดอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นส่วนช่วยให้เยาวชนและประชาชนที่อ่านคาขวัญนั้นๆ ดาเนินชีวิต
ในต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านคาขวัญ
3.3 เพื่อให้นักเรียนได้คืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ
3.4 นักศึกษาจานวนมากมีความประพฤติดีขึ้น
3.5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 100 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเขียนคาขวัญเพื่อมีทัศนคติในการอนุรักษ์และ
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแล้วจะช่วยให้ธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืนได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีจิตสานึกและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
8.2 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 100 คน
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเขียนคาขวัญเพื่อ
มีทัศนคติในการอนุรักษ์และ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแล้ว
จะช่วยให้ธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืนได้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
3,000 บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน

2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตร
มาส()
1 2 3 4


เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
จานวน 50 คน
ช่างพระนคร
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 100 คน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ ...............................................
(...........................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3,000
3,000
ผู้เห็นชอบ ....................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการ ............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 3
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ ( Project ) ตามหลักสูตร
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรมและงานวิจัย
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในการเรียนการสอนหลักสูตรปัจจุบันนั้น มีการกาหนดให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ ๓
จะต้องจัดทาผลงานโครงงานวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษา เพื่อให้นักเรียน รู้จักการนาเสนอโครงการเพื่อคิดค้น
สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับความรู้ที่เรียนมา โดยโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ และสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมได้
ดังนั้นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจกรรมและงานวิจัย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จึงได้
จัดทาโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียน จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมีความคิดริเริ่มในการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงาน
วิชาชีพ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญความรู้ที่เรียนมา และเรียนรู้การทางานเป็นทีม
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 นักเรียนในระดับ ปวช. 3 จานวน 40 คน
4.2 นักเรียนในระดับ ปวช. 1 - 2 จานวน 150 คน
4.3 ผลงานของนักเรียนระดับ ปวช. 3 ไม่น้อยกว่า 10 โครงงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมีความคิดริเริ่มในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
5.2 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 นักเรียนในระดับ ปวช. 3 จานวน 40 คน
6.2 นักเรียนในระดับ ปวช. 1 - 2 จานวน 150 คน
6.3 ผลงานของนักเรียนระดับ ปวช. 3 ไม่น้อยกว่า 10 โครงงาน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์
8.3 นักเรียนสามารถทบทวน ความรู้ ความสามารถของตนเอง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนในระดับ ปวช. 3 จานวน 40 คน
2. นักเรียนในระดับ ปวช. 1 - 2 จานวน 150 คน
3. ผลงานของนักเรียนระดับ ปวช. 3 ไม่น้อยกว่า 10 โครงงาน
1. นั ก เรี ย นวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งพระนครมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการสร้ า ง
สิ่งประดิษฐ์
2. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน

2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

1. นักเรียน ปวช. 3
จานวน 40 คน
2. นักเรียน ปวช. 1 - 2
จานวน 150 คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ ...........................................
(...............................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3,000
3,000

ผู้เห็นชอบ ..................................................
(..............................................)
รองผู้อานวยการ............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนค
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โครงการที่ 4
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่แสดงถึ งความเคารพกตัญ ญูกตเวทีต่อครูที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลและได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้การจัดกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงครูช่างเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานใน
สังคมไทย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของพิธีดังกล่าวและสร้างจิตสานึกให้นักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงพระคุณครูทั้งอดีตและปัจจุบัน จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีจิตสานึกและซาบซึ้งในการบูชาครู
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารักษาประเพณีและวัฒนธรรมการไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง มีจิตสานึ กและซาบซึ้งในการบูชาครู
พร้อมทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในการไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกและซาบซึ้งในการบูชาครู
8.2 นักเรียนนักศึกษาร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในการไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง มีจิตสานึก
และซาบซึ้งในการบูชาครู พร้อมทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในการ
ไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน

2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม วิทยาลัย
จานวน 45 คน
สารพัดช่างพระนคร
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 150 คน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ ............................................
(..............................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

20,000
20,000
ผู้เห็นชอบ ..............................................
(..............................................)
รองผู้อานวยการ ..............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 5
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่9 พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่ง ชาติตั้ ง แต่วัน ที่ ๕ ธั นวาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๓ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทา แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่
อย่างเด็ก คือ การศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนรู้ให้รู้วิชา ฝึกหัดทาการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัด
เกลาความประพฤติและความคัดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริตแจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้ น
เป็น คนที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีป ระโยชน์ต่ อชาติบ้ านเมือ ง” เด็ กเป็น ทรัพ ยากรบุ คคลที่ สาคั ญ ยิ่ ง ต่ อ
ประเทศชาติ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าหาก
เด็กได้รับการพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไปพร้อมๆกัน ก็
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เห็นความสาคัญของวันเด็ก จึงได้จัดงานวันเด็กแห่ง ชาติประจาปี ๒๕๖๐
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิท ธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองและประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มี
คุณธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ มีความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับ
ความรู้ ในวัฒนธรรมอันดีงาม
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองและประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรมต่อ
สังคมและประเทศชาติ
5.2 นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ มีความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ ใน
วัฒนธรรมอันดีงาม
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองและประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรมต่อสังคม
และประเทศชาติ และมีความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ ในวัฒนธรรมอันดีงาม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองและประเทศชาติ รู้จักหน้าที่
เป็นคนดี มีคุณธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ และมีความภูมิใจ เชื่อมั่น
ในตนเองและได้รับความรู้ ในวัฒนธรรมอันดีงาม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

1. นักเรียน ระดับ
ปวช. จานวน 160
คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

15,000
15,000

ผู้เห็นชอบ ...........................................................
(....................................................)
รองผู้อานวยการ ………………………………………….

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 6
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเข้าพรรษา
-วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นกาลังให้ต่อสู้กับสิ่ง
ชั่วร้ายและปัญหาสังคมที่กาลังเป็นสิ่งล่อหลอกให้เยาวชนตกอยู่ในภาวะเสื่อมทั้งทางสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ
การให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับศาสนาจะทาให้เยาวชนมีจิตใจที่ดีงามขึ้นและพร้อมจะประพฤติตนเป็นคนดี พร้อมที่จะ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและชักจูงให้รุ่นน้อง,เพื่อนหรือคนรอบข้างเป็นคนดี นอกจากนั้นยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีทางศาสนาที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
งานกิจกรรมนักศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของวันสาคัญทางศาสนาจึงได้จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศาสนาและวันสาคัญทางศาสนา จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทา
โครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประเพณีปฏิบัติของวันสาคัญทางศาสนา
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา
3.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ห่างไกลจากปัญหาต่างๆ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา มีจิตใจที่อ่อนโยน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีปฏิบัติของวันสาคัญ
ทางศาสนา
8.2 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาของไทยและมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา มีจิตใจที่อ่อนโยน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน

2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส()
1 2
3
4


เปูาหมาย
(เช่น
ใคร จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ ตาบล/
อาเภอ

1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 150 คน

งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบลงทุน
งบ
งบเงิน
ดาเนินการ
รายจ่าย อุดหนุน
อื่น




รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

16,000
16,000

ผู้เห็นชอบ ...................................................
(..............................................)
รองผู้อานวยการ ……………………………………………….

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

(นางนพพร สุรินทร์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 7
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2562
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการหล่อหลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องเติบโตเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครู คือ ผู้สร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถของสังคม
ซึ่งผู้เป็นครู จาเป็นต้องมีทั้งความรู้และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะอดทน และประพฤติปฏิบัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ และประชาชนทั่วไป ครูจึงมีความสาคัญยิ่งต่อศิษย์และสังคม
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูให้
วิทยาลัยฯ ดาเนินการดังนี้
(1) รณรงค์ให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญาและชุมชนร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา
(2) ให้กาหนดคาขวัญวันครู ให้เป็นคาขวัญประจาสถานศึกษา (หนึ่งคาขวัญ หนึ่งสถานศึกษา) ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานศึกษา
(3) จัด ชุ ม นุ มครู ให้ ค รู ทุ กคนได้ก ล่ า วคาปฏิ ญ าณตนต่อ ผู้ ป กครอง เพื่ อ แสดงถึ ง การให้ ค ามั่ น ในการ
ประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชน และการศึกษาแห่งชาติ
(4) จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยือนครู เพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
3.2 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้วยกัน และระหว่าง
ตัวแทนผู้ปกครองและครูที่เกษียณ
3.3 เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและครูที่เกษียณ ตระหนักถึงความเป็นครูที่
มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
4.3 ตัวแทนครูที่เกษียณและตัวแทนผู้ปกครอง จานวน 15 คน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนครูที่เกษียณ ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตระหนักถึงความเป็นครูที่มีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพครู
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
6.3 ตัวแทนครูที่เกษียณและตัวแทนผู้ปกครอง จานวน 15 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้เข้าร่วมงานได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
3.2 คณะครูมีขวัญและกาลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้วยกัน และระหว่าง
ตัวแทนผู้ปกครองและครูที่เกษียณ
3.3 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและครูที่เกษียณ ตระหนั กถึงความเป็นครูที่มีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพครู
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
3. ตัวแทนครูที่เกษียณและตัวแทนผู้ปกครอง จานวน 15 คน
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนครูที่เกษียณ ตัวแทนผู้ปกครอง
และนักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชาชีพครู ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตระหนักถึงความเป็นครูที่มี
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


2. ดาเนินการ



3. สรุปผลการดาเนินงาน



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น



1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
จานวน 45 คน
ช่างพระนคร
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 150 คน
3. ตัวแทนครูที่เกษียณ
และตัวแทนผู้ปกครอง
จานวน 15 คน

63

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

10,000
10,000

ผู้เห็นชอบ ..............................................
(............................................)
รองผู้อานวยการ ………………………………………

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 8
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างสังคมไทยในอนาคต เป็นความหวังในการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ถ้าเยาวชนของชาติเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพอันเกิดมา
จากปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ก็จะทาให้อนาคตของประเทศอยู่ใน วังวนของปัญหาไม่สามารถ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ รัฐจึงมีการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนที่มีความคิด ทักษะการใช้ชีวิต โดยการศึกษาเป็น
ตัวนาพาเพื่อหลีกพ้นจากปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากการศึกษาแล้ว กีฬาและดนตรี ก็
เป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากปัญหามากขึ้น เพราะสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากปัญหาต่าง ๆ ได้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรีและร้องเพลง จาก
การฝึกทักษะด้านดนตรีของนักศึกษามาแล้ว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นกาลังใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทำโครงกำรนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง
3.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ไปเป็นตัวแทนแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
3.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางด้านดนตรี มีความสามารถทางด้านดนตรีและร้องเพลง โดยนักเรียนรู้สึก
ผ่อนคลาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงความสามารถในการร้องเพลง
8.2 นักเรียนกล้าแสดงออกในด้านที่ถูกต้อง และเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 150 คน
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางด้านดนตรี มีความสามารถทางด้านดนตรี
และร้องเพลง โดยนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียนระดับชั้น
ปวช. จานวน 150
คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1,000
1,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ ..............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 9
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญ หาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสัง คม ยัง ส่ง ผลถึง เด็ก
เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทาให้
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ
ของสัง คมตามมา เช่น สาหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนปัญหาการติดเกมส์
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานที่มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมีความสัมพันธ์อันดีในการอยู่เป็นหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีในการอยู่เป็นหมู่คณะ
8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
8.3 นักเรียนสอบผ่านนักธรรมเอก โท ตรี
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วั ฒ นธรรม และการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5,000 บาท ห้าพันบาทถ้วน
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

1.วางแผน



2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 100 คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

5,000
5,000

ผู้เห็นชอบ ..............................................
(...........................................)
รองผู้อานวยการ …………………………………………..

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 10
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม ปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทุกหมู่เหล่า บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนครต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเพื่อ
ถวายเป็นราชสักการะและแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เหล่าบรรพบุรุษได้
สละชีพ เสียเลือดเสียเนื้อ ไปรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน เหล่าบรรพบุรุษผู้สละความสุข
และประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ วันสาคัญของชาติที่รัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นวันสาคัญในการระลึกถึงพระคุณของบูรพมหากษัตริย์และบรรพบุรุษที่ได้ดารงประโยชน์ให้เกิด
ความพัฒนาแก่ชาติไทย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ ของวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวัน
สาคัญของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมถวายพระพร และดาเนินกิจกรรมในวันสาคัญ ของชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นราช
สักการะและแสดงความกตัญญูกตเวที จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวันสาคัญของชาติ
3.3 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนั กเรียนนักศึ กษาแสดงความจงรัก ภักดีและน้อ มเกล้าถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวันสาคัญของชาติ
8.3 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
บรรพบุรุษไทย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาแสดงความจงรักภักดีและ
น้อมเกล้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
4,000 บาท ( สี่พันบาทถ้วน )

71

หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

1.วางแผน



2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
จานวน 45 คน
ช่างพระนคร
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 150 คน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4,000
4,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ …………………………………….

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

(นางนพพร สุรินทร์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 11
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ผู้ประสานงาน คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจกรรมและงานแนะแนว วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้ เพื่อนาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิต ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ได้แก่
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นผู้จัดการให้แก่
สมาชิ ก ด้ ว ยการผลิ ต ขึ้ น ใช้ เ องในครอบครั ว โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ซื้ อ ปั จ จุ บั น การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ความรู้ ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้
มาซื้อปัจจัยในการดารงชีวิต และสร้างมาตรฐานที่ดีแก่ตนเอง ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัด และ
ความสนใจ และมีรายได้เพียงพอต่อความจาเป็นของการประกอบอาชีพ โครงการส่ง เสริมการหารายได้พิเศษ
ระหว่างเรียน และที่สาคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ พัฒนาทักษะทางอาชีพของตนเอง
เปลี่ยนแปลงค่านิยมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้พิเศษในระหว่างเรียน และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพ ซึ่งนาไปสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
3.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 40 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนมีรายได้พิเศษในระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครอง
5.2 นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะในกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
5.3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 40 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนได้มีรายได้พิเศษในระหว่างเรียน
8.2 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ และทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการ
8.3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ผ่านการ
ประเมิน ในระดับ ดีมาก
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 40 คน
1. นักเรียนมีรายได้พิเศษในระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแก่
ผู้ปกครอง
2. นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะในกระบวนการขายให้มี
ประสิทธิภาพ
3. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตร
มาส()
1 2 3 4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร
จานวน 40 คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรมและงานแนะแนว
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2,000
2,000
ผู้เห็นชอบ .............................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ.................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 12
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียน ชั้น ปวช. 1 ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิธีเรียนจากเดิมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญการเรียนรู้
ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งสาคัญ เป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองสามารถดารงชีวิตในสังคม ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน ปวช. 1 มีความรู้ความสามารถด้านทักษะชีวิตสูงขึ้น
3.2 เพื่อให้นักเรียน ปวช. 1 มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน ปวช. 1 มีพฤติกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน ปวช. 1 มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
8.2 นักเรียน ปวช. 1 สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถ
ดารงชีวิตในสังคม ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
นักเรียน ปวช. 1 มีพฤติกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
40,000 บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


นักเรียน ระดับชั้น
งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ปวช. 1 จานวน 80 คน ช่างพระนคร


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

40,000
40,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ ......................................................

.
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 13
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
-กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมวันปีใหม่)
-กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ประเพณีสงกรานต์)
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสาคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย
ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ เป็นกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตน
ประเพณี ของไทยนั้น ให้ ความส าคั ญกั บผู้ อาวุโ ส ผู้น้ อยต้ องรู้จั กการมีสั มมาคารวะให้ค วามเคารพผู้ใ หญ่ เช่ น
นักเรียนต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์
ประเพณีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามา
ผสมผสานในการดาเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดาเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมี
อิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสาคัญในการบารุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรม
ทางศาสนา มาตั้งแต่โบราณกาล เป็นต้น
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ จึงจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเชื่อมความสัมพั นธ์ของนักเรียนทุกระดับ ครูและผู้บริหาร อีก
ทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดารงอยู่ต่อไป จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3.2 เพื่อทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
3.3 เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตระหนัก เห็นคุณค่าและ
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร ตระหนัก เห็นคุณค่าและได้ร่วมกันอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
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2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
จานวน 70 คน
ช่างพระนคร
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 160 คน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

20,000
20,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(....................................................)
รองผู้อานวยการ ............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 14
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์
ให้สมบูรณ์ทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนด้านวิชาการควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปสู่ความยังยืนและเกิดผลสาเร็จด้านการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (Quality of people) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคุณธรรม
กากับความรู้ในการดารงชีวิต จึง จะสามารถทาให้ นักเรีย น นักศึก ษาเกิดวิ ถีการพัฒ นาสู่ความยั่ง ยืนได้เพราะ
นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพจะสามารถใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล และการฝึกตนเองให้มีความ
รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและใส่ใจเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ควบคู่กับการใช้สติปัญญา การตอบปัญหาทางวิชาการจึงเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ นักเรียนมีการพัฒนา
ทางด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน – นักศึกษา
3.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ
3.3 เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขควบคู่กับการใช้สติปัญญา
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต
5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 150 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 150 คน ได้รับความรู้จากการตอบปัญหาทางด้าน
วิชาการ
8.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 150 คน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ควบคู่
กับการใช้สติปัญญา พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
9. ตัวชีว้ ัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 150 คน
1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะชีวิต
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะชีวิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร
จานวน 100 คน

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

5,000
5,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ .................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 15
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ธนาคารความดี
ผู้ประสานงาน ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น ควรพัฒนาทั้งทางปัญญาและพฤติกรรม หากปัญญาดี พฤติกรรมไม่ดี
หรือพฤติกรรมดีแต่ปัญญาไม่ดีก็ไม่มีคุณภาพ การพัฒนาปัญญาของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนสามารถทาได้โดยง่ายคือ
การนาความรู้ที่ตนสั่งสมมา ถ่ายทอดให้ผู้เรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่การพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน จะต้องได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนหรือบุคลากรท่านอื่น เพื่อสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ด้วยการเพิ่ม
หรือลดคะแนนความดีจากครู และการสะสมคะแนนความดีของตัวผู้เรียน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
3.2 เพื่อให้การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ให้ดีขึ้นโดยง่าย
3.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
3.4 เพื่อเป็นการก้าวไปสู่สถานศึกษามาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ครูและบุคลากรสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
8.2 พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ให้ดีขึ้นโดยง่าย
8.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
8.4 สถานศึกษาก้าวไปสู่สถานศึกษามาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
ครูและบุคลากรสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นได้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร
จานวน 100 คน


งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2,000
2,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ ....................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 16
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ
ผู้ประสานงาน คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วย คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ต้องดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางคณะบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกาหนด โดยได้มีการ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ในระดับภาค ระดับชาติ ขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่ อเตรียมการวางแผน
งาน และมอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และเพื่อให้การดาเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกหน่วยเกิดความสามัคคีกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซงึ่ กัน
และกัน
3.2 เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับกิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 คณะกรรมการองค์การฯ เข้าการประชุมทางวิชาการ ระดับภาค จานวน 5 คน
4.2 คณะกรรมการองค์การฯ เข้าการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ จานวน 3 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกหน่วยเกิดความสามัคคีกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5.2 ให้การดาเนินงานสอดคล้องกับกิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 คณะกรรมการองค์การฯ เข้าการประชุมทางวิชาการ ระดับภาค จานวน 5 คน
6.2 คณะกรรมการองค์การฯ เข้าการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ จานวน 3 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงานกาหนด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกหน่วยเกิดความสามัคคีกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
8.2 การดาเนินงานสอดคล้องกับกิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. คณะกรรมการองค์การฯ เข้าการประชุมทางวิชาการ ระดับภาค
จานวน 5 คน
2. คณะกรรมการองค์การฯ เข้าการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ
จานวน 3 คน
1. ให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกหน่วยเกิดความสามัคคีกัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ให้การดาเนินงานสอดคล้องกับกิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4
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1.วางแผน



2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

 


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

ผู้เสนอโครงการ ...............................................
(.............................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


คณะกรรมการองค์การฯ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
เข้าการประชุมทาง
ช่างพระนคร
วิชาการ ระดับภาค
จานวน 5 คน
และ ระดับชาติ
จานวน 3 คน

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งบ
ลงทุน

150,000
150,000

ผู้เห็นชอบ .............................................
(..............................................)
รองผู้อานวยการ ..........................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 17
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : อบรมปูองกันภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน นายณัฐพล ปราบพินาศ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เอดส์ เ ป็ น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละเป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันและทักษะในการดาเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบันโดยมาตรการทีจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่าง
แท้จริงและมีความยั่งยืนประการหนึ่งคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในฐานะสถานศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้การศึกษาแก่เยาวชน จึงต้อง
ให้ความรู้เรื่องภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนของวิทยาลัยฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๐ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย เพื่อสร้างเกราะปูองกัน
ไม่ให้นักเรียนปลอดภัยห่างไกลจากภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ๑๒
ประการในการมีสติ รู้คิด รู้ทา ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว และสังคม
3.3 เพื่อเสริมสร้างเจตคติ สร้างจิตสานึกการรู้จักการปูองกัน หรือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอสไอวี
ให้กับนักเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 140 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนปลอดภัยจากภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 150 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.2 นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว และสังคม
3.3 นักเรียนมีเจตคติ จิตสานึกการรู้จักการปูองกันลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอสไอวี
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 150 คน
นักเรียนปลอดภัยจากภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3,000 บาท (สามพันบาท)
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

นักเรียน ระดับชั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปวช. 1 และ ปวช. 2
จานวน 150 คน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(...........................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3,000
3,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(..............................................)
รองผู้อานวยการ ................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 18
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ผู้ประสานงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการระบาดของยาเสพติดที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเราขณะนี้นั้น เป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่า จะ
ไม่มีทางแก้ไขได้สาเร็จ เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่ปัญหาของบ้านเราเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของทุกประเทศในโลก
ต่างกันแต่เพียงระดับความรุนแรงและประเภทของยาเสพติด การแก้ปัญหายาเสพติด จาเป็นต้องเข้าใจสาเหตุ และ
กลไกการเกิดปัญหา เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขได้ครบวงจร มิใช่ไปเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในฐานะสถานศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้การศึกษาแก่เยาวชน จึงต้อง
ให้ความรู้เรื่องสารเสพติดแก่นักเรียนของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างเกราะปูองกันไม่ให้นักเรียนหลงผิดไปใช้สารเสพติด
และปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ๑๒ ประการ ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ความรู้เรื่องสารเสพติดแก่นักเรียนของวิทยาลัยฯ
3.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว และสังคม
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนของวิทยาลัยฯไม่ใช้สารเสพติดเมื่อมีการตรวจประจาปี
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องสารเสพติดประเภทต่างๆและไม่ใช้สารเสพติด
8.2 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว และสังคม
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 150 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนของวิทยาลัยฯไม่ใช้สารเสพติดเมื่อมีการตรวจประจาปี

เชิงเวลา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3 4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน

นักเรียน ระดับชั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปวช. 1 และ ปวช. 2
จานวน 150 คน

งบ
งบเงิน
รายจ่า อุดหนุน
ยอื่น




รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3,000
3,000

ผู้เห็นชอบ ..................................................
(......................................................)
รองผู้อานวยการ ...............................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 19
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ประสงค์จะพัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ วิท ยาลั ย
สารพัดช่างพระนคร ให้มีวัสดุอุปกรณ์สานักงาน รวมทั้งอุปกรณ์สาหรับงานกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสม
ในการดาเนินงานของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เพื่อสะดวกในการจัดทาโครงการ และสรุปรายงาน การ
จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพดีเด่น จึงเห็นสมควรอนุมัติให้
จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดทาปูาย เอกสาร ให้สอดคล้องกับการประเมินหน่วยมาตรฐาน
3.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
จัดทาปูาย เอกสาร สานักงานองค์การวิชาชีพ จานวน 1 ห้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
เพื่อผ่านการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
คณะกรรมการองค์การฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
สานักงานคณะกรรมการองค์การฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
8.2 ผ่านการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จัดทาปูาย เอกสาร สานักงานองค์การวิชาชีพ จานวน 1 ห้อง
เพื่อผ่านการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

1.วางแผน



2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

จัดทาปูาย เอกสาร
สานักงานองค์การ
วิชาชีพ จานวน 1
ห้อง

งบ
งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


สานักงานคณะกรรมการ
องค์การฯ วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

15,000
15,000

ผู้เห็นชอบ ....................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการ ...................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 20
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งที่
ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่าการส่งเสริมพัฒนามีรูปแบบหลากหลาย แตกต่างกันในแต่ละสังกัด ในการ
ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลังจากจบการศึกษาไปทางานหรือ
ไปประกอบอาชีพ
ดังนั้นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจกรรม ร่วมกับงานแนะแนว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษา จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3.2 เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 80 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
5.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 80 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
8.2 นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 40 คน
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


นักเรียน ระดับชั้น
งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ปวช. 3 จานวน 80 คน ช่างพระนคร


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

3,000
3,000
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ ................................................
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 21
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ผู้ประสานงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การพูด การอ่าน การเขียน การฟังกริยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติในชีวิตประจาวัน แต่ปัจจุบันความที่
เรามีเวลาจากัด จึงทาให้คนไทยห่างเหินกับกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะการอ่านทุกปีเป็นวันรักการอ่าน ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะการอ่านที่ดี นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน จานวน 80% มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการอ่าน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน จานวน 80% มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนมีพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน
8.2 นักเรียนมีทักษะการอ่านในระดับหนึ่ง และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน จานวน 80% มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการอ่าน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน จานวน
80% มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2,000
2,000

ผู้เห็นชอบ .................................................
(...............................................)
รองผู้อานวยการ .....................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 22
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน ประชาชนแต่ละประเทศมีการติดต่อกันหลายช่องทาง เพื่อดาเนินธุรกิจ
ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารนั้น ภาษานับว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะหากบุคคลใดมีความสามารถใน
การสื่อสารได้ดี นับว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตกลงรวมกลุ่มกันเป็น ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ และได้ทาข้อตกลงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร
ผลจากการประเมิน คุณ ภาพผู้ เรี ย นตามมาตรฐานการประกั นคุ ณภาพภายในวิท ยาลัย ฯ พบว่า ด้ า น
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ เพื่อเป็น
การเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ อ จั ด หาวิ ท ยากรภาษาต่ า งประเทศ มาท าการให้ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ
3.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียนละผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เพื่อรองรับการประเมิน
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 100 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
5.2 นักเรียนได้คะแนนการทดสอบ V - net ด้านทักษะภาษาภาษาต่างประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและมีความสามารถในการสื่อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียนและการสนทนาได้สูงขึ้น
8.2 นักเรียนได้คะแนนการทดสอบ V - net ด้านทักษะภาษาภาษาต่างประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
8.3 วิทยาลัยฯ มีผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผ่าน
การประเมินในระดับ ดี
9. ตัวชี้วดั เปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 100 คน
1. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. นั ก เรี ย นได้ ค ะแนนการทดสอบ V - net ด้ า นทั ก ษะภาษา
ภาษาต่างประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร
จานวน 100 คน

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000
5,000
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ผู้เห็นชอบ .......................................
(.............................................)
รองผู้อานวยการ ..................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 23
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ระบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เพราะให้ความสาคัญกับ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และถือว่าประชาชนคือหัวใจของประชาธิปไตยเพื่อเป็นการ
ส่ง เสริ มให้นัก เรี ยนนักศึ กษา ได้เ ล็ง เห็ นถึ งความสาคัญ ของประชาธิป ไตย จึง สมควรจัดกิ จกรรมการเลือ ก ตั้ ง
คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่ง ประเทศ และจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของประชาธิปไตย
จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย
3.3 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย
5.2 ได้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย
8.2 ได้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
1. นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย
2. ได้ ค ณะกรรมการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

เปูาหมาย
(เช่น
ใคร จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


นักเรียน ระดับชั้น ปวช. งานกิจกรรม วิทยาลัย
1 จานวน 100 คน
สารพัดช่างพระนคร


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

1,000
1,000

ผู้เห็นชอบ ..................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการ ..........................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 24
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมกาลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกทาลาย เพราะไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง อีกทั้งมี
ปัญหามากมายในการจัดการต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังในเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
นักเรียนนักศึกษาเป็นสิ่งที่กาลังมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพราะอนาคตของชาติเหล่านี้ ถ้าได้รับการปลูกฝัง
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแล้วก็จะช่วยให้เรามีการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนได้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาโดยการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมลงมือปฏิบัติภายในวิทยาลัยฯ และวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.3 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
8.2 นักเรียนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยและวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
นักเรียนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


นักเรียน ระดับชั้น
งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ปวช. 1 จานวน 100 คน ช่างพระนคร


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

20,000
20,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ ..................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

112

โครงการที่ 25
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : อาชีวศึกษาตัวอย่าง
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทย พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหวเปราะบาง
ทุกภาคส่วนยังเต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านวัตถุ จึงทาให้คุณธรรมจริยธรรม ถูกละเลย เป็นผลให้คนในสัง คม
ห่างไกลศาสนา เด็กและเยาวชนจึงขาดคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง และ
จากนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม มุ่งให้เยาวชนไทยยึดคุณธรรม นาความรู้ และพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนต่างก็มุ่งให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี หรือการส่งเสริมให้มีเด็ก
ดี เมื่อเติบโตในอนาคตก็จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้จัดทาโครงการคนดีศรีพระนคร ด้วยการค้นหาเด็กดีในโรงเรี ยน
เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป รวมทั้งเด็กดีก็จะมีความภาคภูมิใจ ส่งผล
ให้โดยภาพรวมของประเทศมีเด็กดี มีคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น และเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน มีความ
เป็นอยู่ที่พอเพียง เจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่
ถาวรและยั่งยืนสืบไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนาและบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3.2 เพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนผู้ทาคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนใน
สังคมไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
เด็กและเยาวชนสามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
8.2 มีเด็กและเยาวชนต้นแบบสาหรับให้เด็กและเยาวชนอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 80 คน
เด็กและเยาวชนสามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2,500 บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


นักเรียน ระดับชั้น
งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ปวช. 1 จานวน 100 คน ช่างพระนคร


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2,500
2,500

ผู้เห็นชอบ ......................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการ .................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 26
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
ผู้ประสานงาน งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail – bpc_ac_th@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียนซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและ
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมี ความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นผู้มีวินัยเพื่อสนอง
นโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดให้มีการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญวิสามัญขึ้น จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ
3.2 เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือ วิสามัญ ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของ
ลูกเสือวิสามัญ
3.3 เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 85 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตระหนัก เห็นคุณค่า ของกิจกรรมลูกเสือ และมีความสามัคคีต่อ
เพื่อนภายในวิทยาลัย
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 85 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตระหนัก เห็นคุณค่า ของกิจกรรมลูกเสือ และมีความสามัคคีต่อ
เพื่อนภายในวิทยาลัย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 85 คน
นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตระหนัก เห็นคุณค่า ของกิจกรรม
ลูกเสือ และมีความสามัคคีต่อเพื่อนภายในวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



นักเรียน วิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร
จานวน 92 คน

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

30,000
30,000

ผู้เห็นชอบ ............................................
(............................................)
รองผู้อานวยการ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(นางนพพร สุรินทร์)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 27
โครงการ/กิจกรรม ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
.......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการ Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 02-223-2578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-270-4524
E-mail tik010@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้ดาเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การ
เรีย นรู้ ดิจิ ทัล ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูร ณาการพั ฒน า
เศรษฐกิจดิจิทัล งบรายจ่ายอื่นและโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ให้กับสถานศึกษาที่เป็นอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในฐานะสถานศึกษาในสังกัดจึงได้ดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวโดยมีการ
สารวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับมอบหมาย นาเสนอต่ออาชีวศึกษากรุงเทพ เพื่อซ่อมแซม บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจักได้เบิกจ่ายในนามสถานศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 ให้นักเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโดยการให้บริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับ
ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ฝึกอบรมบุคลากรของชุมชน ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลบารุงรักษาจัดสภาพแวดล้อมและซ่อม
บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
3.3 นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดความรักผูกพันรู้จักแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ออกปฎิบัติงาน ณ แหล่งปฎิบัติงานจริง
4.2 ชุมชนในพื้นที่ๆได้รับมอบหมายได้รับการตรวจซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การต่อพ่วง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Output)
5.1 เพื่อซ่อมแซม บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ชุมชนวัดสามพระยา
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8. ผลที่คาดจะได้รับ :
8.1 ชุมชนในพื้นที่ ได้รับการตรวจซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การต่อพ่วง
8.2 นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเกิดความรักผูกพันรู้จักแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ -นักเรียน นักศึกษาได้ออกปฎิบัติงานจริง
ไม่น้อยกว่า 10 คน
-ให้บริการ การตรวจซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การต่อพ่วง 1 ชุมชน
เชิงคุณภาพ -มีการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่
เชิงเวลา พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000
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หน่วยนับ

3 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
1 2 3 4

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุญาตดาเนินการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.สรุปผลดาเนินการ
5.จัดทาสรุปรายงาน

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน:บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินการ
ลงทุน
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

บริเวณศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน
ที่ สอศ. มอบหมาย
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

20,000
20,000
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
121

โครงการที่ 28
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1.ชื่อโครงการ : โครงการการจัดกิจกรรม Fix it center เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-270-4524
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้กาหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มอบหมายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดกิจกรรม
บริการแก่ประชาชน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในฐานะสถานศึกษาในสังกัดได้รับมอบหมายจัดกิจกรรม Fix it
center ให้บริการประชาชนด้านการซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือน เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์
และตัดผม เสริมสวย แก่ประชาชนที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:
3.1 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
3.2 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริการแก่ประชาชน
3.3 ประชาชนได้ใช้บริการการจัดกิจกรรมต่างๆ
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ออกปฏิบัติงานจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และกระทรวงศึกษาธิการ
จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน
4.2 ประชาชนเข้ารับบริการซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 50 คน
4.3 ประชาชนเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 100 คน
4.4 ประชาชนเข้ารับบริการตัดผม เสริมสวย ไม่น้อยกว่า 200 คน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):
5.1 นักเรียนได้นาความรู้ไปบริการทางวิชาชีพ
5.2 ประชาชนได้รับการดูแลรักษา และซ่อมเครื่องมือและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายจากค่า
ครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน
6. กลุ่มเปูาหมาย:
ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ:
บริเวณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และกระทรวงศึกษาธิการ
8. ผลที่คาดจะได้รับ:
8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ออกปฏิบัติงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่
น้อยกว่า 30 คน
8.2 บริการซ่อมสร้าง สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือนไม่ต่ากว่า 50 รายการ
8.3 บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 100 คัน
8.4 บริการตัดผม เสริมสวย ไม่น้อยกว่า 200 คน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ:
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ -มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และกระทรวงศึกษาธิการไม่น้อยกว่า 30 คน
-บริการซ่อมสร้าง สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือนไม่ต่ากว่า 50 รายการ
-บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 100 คัน
-บริการตัดผม เสริมสวย ไม่น้อยกว่า 200 คน
เชิงคุณภาพ - ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริการแก่
ประชาชน
เชิงเวลา
27-28 กรกฎาคม 2562
เชิงค่าใช้จ่าย 200,000
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หน่วยนับ

2 วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
1 2 3 4

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุญาตดาเนินการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.สรุปผลดาเนินการ
5.จัดทาสรุปรายงาน

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน:บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และกระทรวงศึกษาธิการ
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

200,000
200,000

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 29
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
1. ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการออกกลางคัน)
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ
ตาแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ 022231069
โทรสาร 022232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0859303596
e-mail : k_areeus@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การเสริมสร้างให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสัง คมได้
อย่างมีความสุขนั้น จาเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
นักเรียน และการให้ครูที่ปรึกษาได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียน เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ครูเข้าใจ
แลพตระหนักถึงปัญหาของนักเรียน โดยครูจะได้ข้อมูลโดยตรงเพื่อนาไปช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญ หาขาด
เรียนได้อย่างถูกต้อง ทางงานครูที่ปรึกษา ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ถูกต้อง จึงจัด
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อลดปัญหาการออกการคันของนักเรียนระดับ ปวช.
3.2 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอย่ของครอบครัวนักเรียน
3.3 เพื่อหาข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการขาดเรียน
3.4 เพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ลดปัญหาการขาดเรียนและการออกกลางคันของนักเรียน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
งานครูที่ปรึกษา และบ้านของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ได้ลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียน
8.2 แก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนได้
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ปวช. ที่มีปัญหาขาดเรียนและลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน
วิทยาลัยฯสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหานักเรียนแต่ละคนได้ตรงประเด็น
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ใช้งบสนับสนุนกิจกรรม
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หน่วยนับ

25,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ดาเนินงานโครงการ
3.สรุปผลโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส
1
2 3
4



เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน ครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
วัสดุสานักงาน

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ งบรายจ่าย งบเงิน
ดาเนินการ ลงทุน
อื่น
อุดหนุน




รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ..................................................
(นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

25,000
25,000

ผู้เห็นชอบ....................................................
(.................................................)
รองผู้อานวยการ.................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(……………………………………………)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 30
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
1. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครอง
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ
ตาแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ 022231069
โทรสาร 022232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0859303596
e-mail : k_areeus@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ และทักษะ
ชีวิตที่แต่งต่าง การจะปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดแก่นักเรียนได้ จาเป็นต้องประสานงาน
และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยดูแลนักเรียน การประชุมผู้ปกครองจึงเป็นโครงการที่สาคัญที่จะช่วย
ให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันที่เป็นลูก หลานของตนเองรวมทั้งได้สร้างความ
ร่วมมือที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูปรึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัยในการร่วมมือกันดูแลนักเรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย และการบริหารงานวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้ผู้ปกครองรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น (บุตร-หลาน)
3.3 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้หาแนวทางปูองกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
3.4 เพื่อขอร่วมมือผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และครูที่ปรึกษา มีความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์
ที่ดีในการพัฒนานักเรียน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง
8.2 ครูที่ปรึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้ปกครอง
8.3 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับการนดูแลช่วยเหลือ
8.4 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้ามาพัฒนานักเรียน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2และปี3
2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2และปี3
3. ครูที่ปรึกษา
วิทยาลัย ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ร่วมมือในการพัฒนานักเรียน
ปีการศึกษา 2562
ค่าจัดประชุมและค่าวัสดุ
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หน่วยนับ
162 คน
162 คน
18 คน
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร

งบ
งบ
งบเงิน
ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
อื่น
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รวมเงิน 10,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000
ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ...................................

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 31
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-055-0459
E-mail linploy@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การรับนักเรียนใหม่ ทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตร ปวช. ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน
จานวนมาก ที่มาจากโรงเรียนเดิม ซึ่งรับกฎระเบียบ แตกต่างกันไป อาชีพและการดาเนินชีวิตแตกต่างกันเพื่อให้
นักเรียนใหม่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปวช.1 นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้อง จึง มี
ความจาเป็นที่จะต้องมีการจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ให้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยที่เหมาะสม และเข้าใจตรงกัน จะช่วยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ประสบความสาเร็จในวิชาชีพที่เรียนได้จึงขอเสนอโครงการนี้เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมใน
โครงการนี้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครอง รับทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ และระบบการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้พบกับผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้นักเรียนรับทราบและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 1 กิจกรรม/ปี
4.2 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 ครั้ง /ปี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
การเพิ่มขึ้นของศักยภาพผู้เรียน และพัฒนาการของคุณภาพการเรียนการสอน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มีศักยภาพสูง เสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
8.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน
8.3 สนองตอบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
รายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการ เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา
ปวช.1 เดือนพฤษภาคม ปีละ 1 ครั้ง
ราคา 5,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3 4

1. วางแผน



2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ



เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน ครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพรนคร

งบ
ลงทุน

5,000


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000
5,000
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.......................

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 32
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : Open House วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-055-0459
E-mail linploy@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยในปัจจุบันสถานศึกษาอาชีวศึกษามีจานวนเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อภาคก ากั บของรัฐ ซึ่ง กระจายอยู่ทั่ วประเทศ ท าให้นั กเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาส และได้รับทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครจาเป็นต้อง
ปรับตัวสู่ก ารตลาดอย่างเต็ มรูปแบบ เพื่อรับ กระแสการแข่ง ขัน ด้านการศึกษาที่สู ง ขึ้น และเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการให้ เ ด็ ก ไทยหั น มาเรี ย นด้ า นอาชี ว ะมากขึ้ น เพื่ อ ปู อ น เข้ า สู่ ต ลาดแรงงานด้ า น
อุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอยู่จานวนมากซึ่งสอดคล้องต่อการพัฒนาสู่สัง คมประชาคมอาเซี่ยน เพราะ
สถานศึกษาจะดารงอยู่ได้ต้องมีนักเรียนเข้ามาเรียน ดัง นั้น จากสาเหตุการเพิ่มจานวนและการแข่งขันระหว่าง
สถานศึกษา เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนักเรียนให้เข้ามาเรียน ส่งผลให้แต่ละสถานศึกษาต่างมุ่งหาข้อดีมานาเสนอ
เพื่อโน้มน้าวความสนใจของนักเรียนให้เข้าสู่สถาบันของตนมากขึ้น ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงนับเป็นสิ่งสาคัญที่
สถานศึกษา ต้องนาเสนอบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่แต่ละสถานศึกษานามาใช้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
Open House เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เยี่ยมชม(ตลาดนัดวิชาการ)การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียนนักศึกษาจากแผนกวิชาต่างๆ และได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้ววิทยาลัย ฯ ทาให้ได้สัมผัสกับ
วิทยาลัยก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน เหตุจูงใจที่ทาให้หลาย ๆ สถาบันจัดโครงการ Open House เนื่องมาจาก
พฤติกรรมของนักเรียนในปัจจุบันที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ด้วยสภาวะแวดล้อมรอบตัวใน
การเลือกบริโภคและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทาให้การคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อเกิดจากการตัดสินใจของ
นักเรียน โดยผู้ปกครองมีบทบาทเพียงให้คาแนะนา ดังนั้น Open House จึงทาให้นักเรียนสามารถเห็นภาพความ
เป็นอยู่ภายในวิทยาลัยได้ชัดเจนที่สุด มีผลให้นักเรียนเลือกตัดสินใจศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการ Open House (ตลาดนัดวิชาการ)การจัดแสดงสิ่ง ประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษา “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตอนต้น ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ
วิชาการของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลักของวิทยาลัย และ
ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
3.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตกาลังคนและการบริการวิชาการ
สู่ชุมชน
3.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับวิทยาลัย โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐบาล และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯ
3.5 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้เด็กไทยหันมาเรียนด้านอาชีวะมากขึ้นทันต่อการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซี่ยนในยุคปัจจุบัน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จานวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ภายในวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลภายนอก
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ปูอมปราบฯได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลักของวิทยาลัย และ
ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานและแผนกวิชา
8.2 สาธารณชนได้รับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตา
สาธารณชน ในด้านการผลิตกาลังคน การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8.3 ชุมชนและสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้ข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจ
เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม2560
เงินบารุงการศึกษา

135

หน่วยนับ
100 คน
12 เดือน
20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส()
1 2
3
4

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบเงิน
ดาเนิน ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
การ
อื่น

วิทยาลัยสารพัดช่างพระ
นคร

20,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

20,000
20,000
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ...................................

(......................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 33
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดทาเอกสารแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-055-0459
E-mail linploy@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาประเทศมีความจาเป็นที่ต้องอาศัยกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งสายอาชีพและสาย
สามัญ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสัดส่วนเชิงปริมาณที่เหมาะสม สมดุล และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั้น
ผู้เรียนสายอาชีพ : สายสามัญ ควรมีสัดส่วน 60 : 40 แต่ในสภาพปัจจุบันสัดส่วนของนักเรียนที่เข้าเรียนในสาย
สามัญกลับสูงกว่าสายอาชีพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ ความเชื่อมั่น อันส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนสายอาชีพ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียน ผู้ปกครองและสาธารณชน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรเงินงบประมาณ ผ่าน
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน ผู้เรียนสถานศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และทัดเทียมกับของสถานศึกษาทุกขนาด
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตระหนักและให้ความสาคัญแนวนโยบายดังกล่าว โครงการเพิ่มปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จึงเป็นการดาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มปริมาณผู้เรียน
สายอาชีพ เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา ตลอดจนกาหนดแนวทางในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนสายอาชีพ แก่ นักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในปีการศึกษา 2561
3.2 เพื่อจูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์การแนะแนวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.จานวน 6 ปูายเพื่อ
นักเรียนระดับชั้นปวช. 1 เพิ่มขึ้น 10%
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก ได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้นปวช.
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 กลุ่มบุ คคลภายในและภายนอกได้รับ ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิ จกรรมต่า ง ๆ
ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
8.2 ปริมาณนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น 10%
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์การแนะแนวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช.จานวน 6 ปูายเพื่อนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 เพิ่มขึ้น 10%
กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก ได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
เดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2562
งบรายจ่ายอื่น
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หน่วยนับ

5 เดือน
20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3 4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
งบ
งบเงิน
ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
อื่น
20,000



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ...................................

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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20,000
20,000

โครงการที่ 34
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-055-0459
E-mail linploy@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้ว ยวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การเรี ย นการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)ระบบทวิ ภ าคี
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาความรู้ ด้านวิชาการ การดาเนินชีวิต อบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
ให้การออกไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในวิชาชีพที่ตนศึกษา
และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนศึกษา งานแนะแนวจึง จัดทาโครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สาเร็จการศึกษาและเกิดความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกๆคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
เกิดภาพพจน์ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครู ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครประจาปีการศึกษา
2562
8.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นปวช.
1 ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกๆคน
เกิดภาพพจน์ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษา
เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ใช้เงินเก็บจากนักศึกษา
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หน่วยนับ

6 เดือน
25,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
งบ
งบเงิน
ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
อื่น

งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

25,000
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ...................................

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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25,000
25,000

โครงการที่ 35
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปี
การศึกษา 2562
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-055-0459
E-mail linploy@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีจุดประสงค์หลักที่จะปลูจิตสานึกให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น สั่งสมการเรียน
สาขาช่าง ให้มีความรัก สนใจ ใฝุรู้ นาความรู้ถูกตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในสถานประกอบการ
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงมีความจาเป็นในการนานักเรียนไปศึกษาดูง านในสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนสัมผัส
ประสบการณ์ตรง บรรยากาศจริงและ เกิดทัศนคติที่ดี และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ได้ช่วยแสดงความเห็น
สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน เกิดรู้สึกที่ดีตรงตามสาขาที่ตนเรียนอยู่ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นช่างที่ดีในอนาคตต่อไป
จึงขอเสนอโครงการนี้เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 นักเรียนมีความมั่นใจในสาขางานที่ตนเลือกเรียน
3.2 นักเรียนได้เห็นงานจริงจากสถานประกอบการ
3.3 สถานประกอบการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 91 คน ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ครูผู้สอน
จานวน 10 คน ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และครูผู้สอน มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน นาไปสู่
การเรียน การสอนด้านวิชาชีพแต่ละสาขางาน
6. กลุ่มเปูาหมาย : ครู ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 91คน และคณะครูผู้สอน จานวน 10 คน ได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ครู ที่ป รึก ษาเข้า ร่ วม 100% จั ดท าแฟู มสะสมผลงานผู้ เ รีย น ไม่ต่ ากว่ า
100%
ครูที่ปรึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลทุกชั้นปี สามารถคัดกรองผู้เรียนเพื่อ
แก้ปัญหารายบุคคลได้ทันที
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวละ 100 บาท
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หน่วยนับ

12 เดือน
20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ 1 2 3 4
1. วางแผน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
งบ
งบเงิน
ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
อื่น

งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

20,000



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(.................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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20,000
20,000

โครงการที่ 36
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุสานักงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายพิพัฒน์ ทองระอา
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1497-0279
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษามีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการจัดทา
เอกสารด้านต่างๆ ของงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบัติของ
วิทยาลัยฯ สูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและรวดเร็วพร้อมให้บริการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
การดาเนินการจัดทาเอกสารของงานวางแผนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
งานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยฯปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและเปูาประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สนับสนุนให้สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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หน่วยนับ

1 ปี
100,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

1 2 3 4
√

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
บุคลากร

√

วช.พระนคร

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ งบรายจ่าย
ดาเนินการ ลงทุน
อื่น

งานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
วช.พระนคร

100,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

100,000
100,000

√
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(.......................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 37
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงห้องงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ประสานงาน นางปาริชา พรหมจันทร์
ตาแหน่ง: หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 02-223-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-549-5442
E-mail : p107.bpc@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานการค้าซึ่งมีหน้าที่หลักในการขายสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้กับสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนกว่า
1,000 สถานศึกษา มีความจาเป็นต้องจัดหาชุดรับแขก เพื่อเป็นบริเวณสาหรับผู้มาติดต่อราชการจะได้เลือกและ
ตรวจสอบแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้แบบพิมพ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ลดปัญหา
การซื้อแบบพิมพ์ผิด ทาให้ต้องการนามาคืนหรือเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดหาชุดรับแขกจานวน 1 ชุด
3.2 เพื่อบริการผู้มาติดต่อราชการมีพื้นที่ในการตรวจความถูกต้องของแบบพิมพ์
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
งานส่งเสริมผลิตผลฯ ให้การบริการขายสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องส่งเสริมผลิตผลฯ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
งานส่งเสริมผลิตผลฯให้การบริการขายสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
สถานที่พร้อมจะให้บริการกับทุกหน่วยงาน
งานส่งเสริมผลิตผลฯ ให้บริการผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาะ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ใช้งบดาเนินการ
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หน่วยนับ

200,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตร
มาส()
1 2 3 4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
เปูาหมาย (เช่นใคร
จานวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.
วิทยาลัยสารพัดช่างพระ
1 และ ปวช. 2 จ านวน
นคร
100 คน

งบเงิน
อุดหนุน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
.............................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(...............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
150

200,000
200,000

โครงการที่ 38
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อใช้ผลิตแบบพิมพ์เพื่อจาหน่าย
ประสานงาน นางปาริชา พรหมจันทร์
ตาแหน่ง: หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 02-2236800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-549-5442
E-mail : p107.bpc@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา ได้ ส่ง เสริ มให้ ครู นักเรี ยน นัก ศึกษา และบุค ลากรใน
สถานศึกษาดาเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทาแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทาธุรกิจ
ขนาดย่อ ม การประกอบอาชีพ อิสระเพื่อสร้า งรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน วางแผน ดาเนินงาน
ประสานสัม พัน ธ์ ร่ วมมือ กับ บุค คล ชุ ม ชน องค์ กร ชุ ม ชน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิช าชี พ สถานประกอบการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทา รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจาหน่าย การหารายได้
ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยงานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ผลิตแบบพิมพ์ต่างๆของทางราชการ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาญาตรี
สายปฏิบัติการ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่อยู่ในกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกับทางราชการสูงสุด งาน
ส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทา “โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์
เพื่อใช้ผลิตแบบพิมพ์เพื่อจาหน่าย” สาหรับใช้ในการผลิตแบบพิมพ์ทางราชการเพื่อจาหน่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างพิมพ์ เพื่อให้นักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพช่างพิมพ์ ทั้งในด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์
การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า การผลิตแม่พิมพ์ การตัดกระดาษ การปฏิบัติงานพิมพ์ และการปฏิบัติงานหลังพิมพ์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อใช้ผลิตแบบพิมพ์เพื่อจาหน่าย ในงานส่งเสริม
ผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
3.2 เพื่อให้นักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของแผนก
วิชาช่างพิมพ์ ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพช่างพิมพ์
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 แบบพิมพ์ทางราชการประเภทต่างๆ มากกว่า 40 รายการ
4.2 นักเรียนหลักสูตรประกาศยียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างพิมพ์
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4.3 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างพิมพ์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชาช่างพิมพ์ ได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพช่างพิมพ์ จากการปฏิบัติงานพิมพ์
แบบพิมพ์ทางราชการ ไม่น้อยกว่า 40 รายการ และผลผลิตจากการฝึกทักษะทางวิชาชีพ ทางงานส่งเสริมผลผลิต
การค้าและประกอบธุรกิจ นามาจัดจาหน่ายให้กับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ของแผนกวิ ชาช่ า งพิ ม พ์ และสถานศึ ก ษาในสัง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
แผนกวิชาช่างพิมพ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
แบบพิมพ์ทางราชการแบบต่างๆ มากกว่า 40 รายการ และนักเรียนแผนกวิชาช่างพิมพ์ได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพช่างพิมพ์
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
แบบพิมพ์ทางราชการแบบต่างๆ
นักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชาช่างพิมพ์ ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
เงินรายได้ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

152

หน่วยนับ
40 รายการ
50 คน
1 ปี
2,000,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
1 2 3 4
√
√

เปูาหมาย
(เช่นใคร จานวน ครั้ง เรื่อง)

แบบพิมพ์ราชการ
√ √ ไม่น้อยกว่า 40 รายการ
√ นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างพิมพ์ 50 คน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า 800 โรง

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
งานส่งเสริมการผลผลิต
การค้า และประกอบ
ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างพิมพ์
วช. พระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบลงทุน งบรายจ่าย งบเงิน
ดาเนิน
อื่น
อุดหนุน
การ
2,000,000
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ...........................................

(..................................)
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

ผู้เสนอโครงการ............................................
(..........................................)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างพิมพ์

⃞ อนุมัติ

ผู้เห็นชอบ................................................
(...............................................)
รองผู้อานวยการ..................................................

⃞ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................

(..................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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2,000,000
2,000,000

โครงการที่ 39
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
.....................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนสู่ผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพอิสระ
ประสานงาน นางปาริชา พรหมจันทร์
ตาแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2276
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-549-5442
โทรสาร 02-2236800
E-mail : p107.bpc@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องมาจากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ดาเนินการให้ความรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจให้กับครูผู้สอน เพื่อให้
ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา ได้นาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ
หลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งการขยายผลจัดตั้งกลุ่มเพื่อบ่มเพาะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนในสาขาหรือรายวิชาต่างๆ ได้รับ
การบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพ ให้มีประสบการณ์ การทาธุรกิจทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อนาความรู้
และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการประกอบธุกิจ
3.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการเขียนแผนธุรกิจ
3.3 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ด้านการประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
3.4 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะ
4. เปูาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ ครูผู้สอน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านประกอบธุรกิจ จานวน 40 คน
4.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ด้านประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้
5. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
5.1 ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2562
5.2 ดาเนินการ มกราคม-กันยายน 2562
5.3 สรุปผลการดาเนินงาน สิงหาคม-กันยายน 2562
6. กลุ่มเปูาหมาย :
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ครูผู้สอน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านประกอบธุรกิจ จานวน 40 คน
2. ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ด้านประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้
9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
9.1 ครูผู้สอนได้รับความรู้ด้านการดาเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระ
9.2 ผู้เรียนมีแนวทาง และมีความพร้อมการดาเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระ
10. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านประกอบธุรกิจ จานวน 40 คน
ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ด้านประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ใช้งบดาเนินการในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
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หน่วยนับ
1 ปี
20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เปูาหมาย
3 4
(เช่น ใคร จานวน ครั้ง เรื่อง)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

1

2

√

ครูผู้สอน และบุคลากรได้รับ งานส่งเสริมการผลผลิต
√ √ √ การพัฒนาด้านประกอบธุรกิจ การค้า และประกอบ
√
จานวน 40 คน
ธุรกิจ
วช. พระนคร
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ...........................................

(..................................)
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

ผู้เสนอโครงการ............................................
(..........................................)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างพิมพ์

⃞ อนุมัติ

งบ
ดาเนิน
การ

งบลงทุน
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2,000

20,000
20,000

ผู้เห็นชอบ................................................
(...............................................)
รองผู้อานวยการ..................................................

⃞ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................

(..................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบรายจ่าย งบเงิน
อื่น
อุดหนุน
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โครงการที่ 40
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : เครื่องทาน้าแข็ง ศูนย์ส่งเสริมผลิตผลฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ประสานงาน นางปาริชา พรหมจันทร์
ตาแหน่ง: หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2232276
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-549-5442
โทรสาร 02-2236800
E-mail : p107.bpc@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องมาจากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ดาเนินการให้ความรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจให้กับครูผู้สอน เพื่อให้
ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา ได้นาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ
หลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งการขยายผลจัดตั้งกลุ่มเพื่อบ่มเพาะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนในสาขาหรือรายวิชาต่างๆ ได้รับ
การบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพ ให้มีประสบการณ์ การทาธุรกิจทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึก ษา เพื่อนาความรู้
และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการด้านธุรกิจ
3.2 เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
3.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะฯ
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ มีอุปกรณ์เครื่องทาน้าแข็งไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.2 เชิงคุณภาพ สามารถผลิตน้าแข็งไว้ใช้ในงานการประกอบธุรกิจ
5. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
5.1 ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2562
5.2 ดาเนินการ มกราคม-กันยายน 2562
5.3 สรุปผลการดาเนินงาน สิงหาคม-กันยายน 2562
6. กลุ่มเป้าหมาย :
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ครูผู้สอนและบุคลากรมีเครื่องทาน้าแข็งไว้ใช้ในการพัฒนาด้านประกอบธุรกิจ
8.2 ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ด้านประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้
9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
9.1 ครูผู้สอนได้รับความรู้ด้านการดาเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระ
9.2 ผู้เรียนมีแนวทาง และมีความพร้อมของอุปกรณ์ในการดาเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระ
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีอุปกรณ์เครื่องทาน้าแข็งที่ทันสมัยไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ด้านประกอบธุรกิจไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ใช้งบดาเนินการในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
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หน่วยนับ
1 ปี
25,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

1

2

เป้าหมาย
3 4
(เช่น ใคร จานวน ครั้ง เรื่อง)

√
√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

ครูผู้สอน และบุคลากรได้
อุปกรณ์ที่ทันสมัย

√ √

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนิน
การ

งบลงทุน

งานส่งเสริมการผลผลิต
การค้า และประกอบ

√ การพัฒนาด้านประกอบธุรกิจ

งบรายจ่าย งบเงิน
อื่น
อุดหนุน
25,000

ธุรกิจ วช. พระนคร

รวมเงิน 25,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000
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ผู้เสนอโครงการ...........................................

ผู้เห็นชอบ................................................
(...............................................)
รองผู้อานวยการ..................................................

(..................................)
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................

(..................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 41
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2223-2578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ นั้น จะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหาร
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ จึงเห็นควรจัดท าแผนปฏิบัติ ง านประจาปีก ารศึ กษา 2562 ในรูป แบบ
เอกสาร และข้อมูลดิจิตอล เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2562
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อดาเนินการจัดทาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
3.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
ในรูปแบบของเอกสาร จานวน 30 เล่ม
4.2 แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล (CD) จานวน 50 แผ่น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. กลุ่มเป้าหมาย :
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
วิทยาลัยฯปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ใช้งบดาเนินการในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
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หน่วยนับ
30 เล่ม 50 CD
1 ปี
5,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
เป้าหมาย
1 2 3 4 (เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
√
√

บุคลากร
วช.พระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
งานวางแผนและงบประมาณ
วช.พระนคร

งบ
งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่าย
อื่น
5,000

งบเงิน
อุดหนุน

√
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

5,000
5,000

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(..............................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 42
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดเก็บระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสุรีย์ โรบินสัน
ตาแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2223-2276 ต่อ 303
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6384-5252
E-mail surichav@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล :
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา จัดเป็นสารสนเทศที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน การควบคุม
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา อันเป็นกลไกหนึ่งของการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน และการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จึงต้องได้รับการ
ดูแ ล และด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ครบถ้ วน เป็ น ปั จ จุบั น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การพั ฒนาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญที่ต้องดาเนินการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3.2 เพื่ อเชื่อมโยงระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติง าน การวางแผน
การติดตามและประเมินผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ จานวน 1 ระบบ
4.2 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ จานวน 1 เว็บไซต์
4.3 จัดทารายงานสรุปข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของวิทยาลัย จานวน 20 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ จานวน 1 ระบบ
5.2 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ จานวน 1 เว็บไซต์
5.3 จัดทารายงานสรุปข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของวิทยาลัย จานวน 20 เล่ม
6. กลุ่มเป้าหมาย :
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
8.2 วิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนด
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
1 ระบบ
เชิงคุณภาพ
ฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
1 ระบบ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เชิงเวลา
1 ปีการศึกษา (2562)
ปีการศึกษา 2562
เชิงค่าใช้จ่าย
วัสดุ อุปกรณ์จากงานพัสดุ
ชิ้น อัน แผ่น
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10. สรุปขั้นตอน / วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ

1

2

3

4





เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
ใคร จานวนครั้ง
ระบุตาบล /
เรื่อง ฯลฯ)
อาเภอ
ครูและบุคลากร ต.ป้อมปราบฯ
อ.ป้อมปราบฯ
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบรายจ่าย
งบเงิน
งบดาเนินการ งบลงทุน
อื่น
อุดหนุน
5,000
5,000
5,000

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ......................

(.....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 43
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสุรีย์ โรบินสัน
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2223-2276 ต่อ 303
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6384-5252
E-mail surichav@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย และบารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายภายในวิทยาลัย และเว็บไวต์ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย และบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในวิทยาลัย และ
เว็บไวต์ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ไม่มีผลผลิต
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
มีร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องวิ ท ยาลั ย และเครื อ ข่ า ยภายในวิ ท ยาลั ย ตลอดจนโดเมนเนมที่ มี
ประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย :
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยและเครือข่ายภายในวิทยาลัย ตลอดจนเว็บไวต์ของวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยและเครือข่ายภายในวิทยาลัย ตลอดจน
1 ตัว
เว็บไวต์ของวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ เครือข่ายและเว็บไซต์
1 ระบบ
เชิงเวลา
ปี งปม. 2562
ปี
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000
บาท
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10. สรุปขั้นตอน / วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
1 2 3 4
เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน
นักศึกษา
   

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุตาบล /
งบ
งบรายจ่าย
งบเงิน
งบดาเนินการ
อาเภอ
ลงทุน
อื่น
อุดหนุน
ต.ป้อมปราบฯ
อ.ป้อมปราบฯ
30,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

30,000
30,000

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ.....................

(............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 44
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ตาแหน่ง ครูชานาญการ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-8990803
E-mail
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 30 ได้กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 23)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกแห่งในประเทศไทย ต้องมี
แนวการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการและความต้องการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น มีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่กาหนดตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
จากสภาพปัญหาและความจาเป็นดังกล่าว งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็น
ในการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการทาสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และการ
วิจัย ซึ่งจะนาผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของดครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพ งานวิจัย และนวัตกรรมของครู
3.2 เพื่อส่งเสริมการจัดทา งานวิจัย และนวัตกรรมของครู4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูลการจัดทา งานวิจัย และนวัตกรรม
4.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทาวิจัยในชั้นเรียน 100 เปอร์เซ็นต์
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ผลวิจัย และนวัตกรรมถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
4.2.2 สิ่งประดิษฐ์ โครงงานและงานวิจัยในชั้นเรียนได้นาไปใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
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5. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
5.1 วางแผน
5.2 ดาเนินการจัดจัดอบรมให้ความรู้ หรือ เผยแพร่เอกสารข้อมูลการจัดทา งานวิจัย และนวัตกรรม
5.3 รวบรวบประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม
6. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ปวช.
ระยะสั้น
อุดหนุน
รายได้
อื่น ๆ ............................
จานวนเงิน.................20,000........................ บาท
7. ผลที่คาดว่าได้รับ
7.1 ครูจัดทา งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
7.2 ครูทุกคนทางานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
8. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
8.1 ติดตามการดาเนินการจัดซื้อวัสดุ การดาเนินงาน
8.2 ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
รายงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง/รายวิชา
รายงานการวิจัยที่สมบูรณ์และถูกต้องตามระเบียบวินัย
ปีการศึกษา 2561 -ปีการศึกษา2562
ค่าจัดอบรมและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานวิจัย

169

หน่วยนับ
ต่อครู 1 คน
ครูทุกคน
1 ปี
20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.เสนอหัวข้อวิจัย
2.จัดอบรมให้ความรู้
3.จัดซื้ออุปกร์และติดตาม
4.สารวจงานวิจัย
5. จัดสัมนาการวิจัย

ดาเนินการในไตรมาส
1 2 3 4
√

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
ครูทุกคนใน
วช.พระนคร

√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
งบ
งบลงทุน
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ
ดาเนินการ
รายจ่าย อุดหนุน
อื่น
20,000
งานวางแผนและงบประมาณ
วช.พระนคร

√
√
√
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

20,000

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(............................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 45
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
....................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสาร
ด้ า นต่ า งๆ ของงานฝ่ า ยแผนงานและความร่ ว มมื อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบัติของ
วิทยาลัยฯ สูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและรวดเร็วพร้อมให้บริการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 การดาเนินการจัดทาเอกสารของงานฝ่ายวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยฯปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สนับสนุนให้สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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หน่วยนับ
1 ปี
100,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
1 2 3 4

√

บุคลากร
√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

วช.พระนคร

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งานฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ
วช.พระนคร

√
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

100,000
100,000
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เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(.........................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 46
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายพิพัฒน์ ทองระอา
ตาแหน่ง ครูคศ.2
โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2224-6800 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1497-0279
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 รุ่นต่อปี ซึ่งมีนักศึกษา
ผลัดเปลี่ยนหมุนเรียนมาเรียน ทาให้เกิดทักษะและความชานาญในการปฏิบัติง าน และการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถบรู ณาการในการเรียนการสอนได้ จึง ขอเสนอโครงการนี้เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการนี้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อฝึกทักษะให้เกิดความชานาญในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกสถานที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
3.3 เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะต่อการเรียนการสอน
3.4 เพื่อพัฒนาแบบบรูณาการการเรียนการสอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักศึกษาปฏิบัติการด้านอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า มีความต้องการศึกษาเรียนรู้ สามารถตัดเย็บเป็นผลผลิตได้
ทุกคน อย่างน้อยคนละ 5 ชิ้นงาน รอบละประมาณ 100 ตัว
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักศึกษาได้ร่วมโครงการ และได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 100 %
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 176 177 178 179 มีการพัฒนาการด้านคุณภาพการเรียน
การสอน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย บริเวรชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 เพื่อฝึกทักษะให้เกิดความชานาญในการปฏิบัติ
8.2 เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา
8.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบรูณาการแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ได้ชิ้นงานตามหลักสูตร 100 %
นักศึกษาปฏิบัติการตัดเย็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรอบละ 3 ชั่วโมง/50 วัน
สนับสนุนให้นักศึกษาเบิกวัสดุไปใช้บางส่วนสาหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
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หน่วยนับ
100 ชิ้น นักศึกษานาผ้ามาตัดเย็บเอง
100 ชิ้น นักศึกษานาผ้ามาตัดเย็บเอง
150 ชั่วโมง
99,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุญาตดาเนินโครงการ
3.ดาเนินงาน
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5.จัดทาสรุปรายงานโครงการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส
เป้าหมาย
1 2 3 4 (เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

นักเรียน ระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

99,000

√
√
√
√
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
.....................................................

99,000
99,000
ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................

⃞

อนุมัติ
⃞

ไม่อนุมัติ................................

(................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 48
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายวิชาการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรนุช อุทานนท์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-5166432
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานฝ่ายวิชาการมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสารด้านต่างๆ ของงาน
ฝ่ายวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ สูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและรวดเร็วพร้อมให้บริการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 การดาเนินการจัดทาเอกสารของงานฝ่ายวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
งานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ฝ่ายวิชาการ มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยฯปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สนับสนุนให้สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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หน่วยนับ
1 ปี
100,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
1 2 3 4
√

บุคลากร
วช.พระนคร

√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
งานฝ่ายวิชาการ
วช.พระนคร

งบ
งบลงทุน
งบ
ดาเนินการ
รายจ่าย
อื่น
100,000

√
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

100,000
100,000
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เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................
⃞

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................
⃞ ไม่อนุมัติ................................

อนุมัติ

(...................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 49
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แผนกช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างพิมพ์
แผนกช่างยนต์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เบเกอรี่ขนมอบ และอาหารนานชาติ
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เสริมสวยและตัดผม
แผนกวิชาดนตรี
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล หัวน้าแผนกแต่ละแผนก
ตาแหน่ง โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 02-224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชะระยะสั้น โดยแต่ละหลักสูตรมี
นักเรียนประมาณห้องเรียนละ 20 คน ประมาณ 160 คน ต่อปี ต่อห้อง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมิน ตามสภาพจริง จึงควร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสนุบสนุนวัสดุฝึกในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ครูในแต่
ละแผนกในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เพื่อดาเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกให้สอดคล้องตามแผนการฝึกประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ห้องเรียน
ละ 20 คน ประมาณ 160 คน ต่อปี ต่อห้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
วัสดุฝึกสาหรับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ประมาณ 160 คน ต่อปี ต่อ
ห้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วัสดุฝึกสอดคล้องกับแผนการฝึกครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์การสอนไม่ต่ากว่า
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
แผนกวิชา ทุกแผนก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ผู้เรียนมีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอและส่งเสริมสมรรถนะสอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ วัสดุฝึกสาหรับจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น
เชิงคุณภาพ วัสดุสอดคล้องกับแผนการฝึกครูและผู้เรียน
เชิงเวลา
ปีการศึกษา 2561-2562
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
เชิงค่าใช้จ่าย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างพิมพ์
แผนกวิชาดนตรี
แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
รวม
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หน่วยนับ
1 ปี
256,000 บาท
20,000 บาท
9,000 บาท
20,000 บาท
63,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
99,000 บาท
งบ 450,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
1 2 3 4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย (เช่นใคร
จานวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
วช.พระนคร

√
√

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
วช.พระนคร

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

450,000

√
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................
⃞

450,000
450,000

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................
⃞ ไม่อนุมัติ................................

อนุมัติ

(...................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 50
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
1. ชื่อโครงการ : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตาแหน่ง โทรศัพท์ 022232276
โทรสาร 022232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบันและ
อนาคตจาเป็น ต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่ มีคุณภาพ การอาชีว ศึกษาซึ่ ง เป็นเครื่องมือสาคั ญ ในการผลิ ต
กาลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยหลักสูตรต้อง
มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตามสภาพจริง
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทั้ง นี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และตรงตาม
เป้าหมายของหลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจั ดการ การเผชิ ญ สถานการณ์ และการประยุก ต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้อ งกันและ
แก้ปัญหาในงานอาชีพและการดารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิ ปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถนาไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4 เพื่อมอบป้ายความร่วมมือให้กับบริษัทที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย
5. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ปางพุฒิพงศ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี
6.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมาตรฐาน
วิชาชีพ
6.3 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
6.4 วิทยาลัยรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนที่ผ่าน ๆ มา และนามาวางแผน
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
7. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
สถานประกอบการจานวนประมาณ 20 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย
8. ผลลัพธ์(Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
8.1 มีการบันทึกลงนามความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ
8.2 นักศึกษามีสถานที่ฝึกอาชีพตรงตามสาขางาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง
2. ครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
จานวน 20 คน
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยสารพัด
ช่างพระนคร.
ปีการศึกษา 2561-2562
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หน่วยนับ

1 ปี
7,250 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ดาเนินงานโครงการ
3.สรุปผลโครงการ

ดาเนินการ
เป้าหมาย
ในไตรมาส
(เช่นใคร จานวน ครั้ง
1 2 3 4
เรื่อง ฯลฯ)


งานทวิภาคี

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ห้องประชุมชั้น 4
อาคาร ปางพุฒิพงศ์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ


งบรายจ่าย
อื่น


รวมเงิน 7,250
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 7,250
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เสนอโครงการ.........................................................
(..........................................................)
..................................................................
⃞

ผู้เห็นชอบ................................................................
(..........................................................)
รองผู้อานวยการ.....................................................
⃞ ไม่อนุมัติ................................

อนุมัติ

(...................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

185

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 51
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : นิเทศติดตามนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ออกฝึกงานในสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ได้กาหนดให้ผู้เรียนในสายอาชีพทุกคนต้องออก
ฝึกงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรี ยนวิชาชีพ จากสถาน
ประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากที่เรียนในสถานศึกษาไประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกงาน มีการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมทางานกับบุคคลภายนอก เป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้เล็งเห็นความสาคัญของการนิเทศ
จึง ได้จัดทาโครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นกรอบการในการป้องกัน
ปัญ หาและลดปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ระหว่ า งที่ นั ก ศึก ษาออกฝึ กงาน และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสัม พั น ธ์ที่ ดี ร ะหว่ า ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อออกนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคทวิภาคีที่ฝีกอาชีพในสถานประกอบการ
3.2 เพื่อจัดปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
3.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา
3.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ครูได้ออกนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4.2 ได้จัดปฐมนิเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
4.3 ได้เอกสารประกอบการฝึกงาน เกียรติบัตรผ่านงานให้นักนักเรียนนักศึกษาทุกคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ครูนิเทศได้ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาตามที่ฝ่ายวิชาการกาหนด
5.2 จัดปฐมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.3 นักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงานทุกคนได้รับเอกสารประกอบการฝึกงาน
5.4 ได้สถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกชั้นปี
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.2 ครูได้ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
8.2 ช่วยควบคุมความประพฤติของนักศึกษา และแก้ไขปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
8.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานตลอดปีการศึกษา 2560 และปี 2561
ได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ราคา 20,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานสรุป

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียนระดับปวช.
ที่ออกฝึกงาน

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

งบ
รายจ่าย
อื่น

20,000
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)

20,000
20,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ .......................................
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(.........................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

188

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 52
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : สอบประมวลความรู้ Interim และ Final
ผู้ประสานงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตาแหน่ง โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ระบุว่านักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษานั้น ให้ผ่านการสอบ Interim
และ Final โดยเป็นการสอบวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานตามแต่ละสาขาอาชีพ ที่ได้เล่า
เรียนมาตลอดหลักสูตร เพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวนักศึกษาว่าอยู่ในระดับใด ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
ดัง นั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดพระนคร จึง เล็ง เห็นความสาคัญของการสอบ
ประมวลความรู้ Interim และ Final
ให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างยนต์ สาขาช่างพิมพ์ สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ให้กับนักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1.นักศึกษาระบบทวิภาคี ได้ผ่านการสอบประมวลความรู้ Interim และ Final
2.2 ผลลัพท์ (Outcomes)
1.นักศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับความรู้มากขึ้น
2.นักศึกษาระบบทวิภาคี มีความเชื่อมั่นในฝีมือของตนเอง
3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
4. ผลผลิต (Outputs)
นักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง และ สาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง ผ่าน
การสอบประมวลความรู้ Interim และ Final ทุกคน (100%)
5. ผลลัพท์ (Outcomes)
นักศึกษาระบบทวิภาคี มีความเชื่อมั่นในตนเองนักศึกษามีความรู้มากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สอบประมวลความรู้ Interim และ Final ทุกคน(100%)
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง และ
สาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง
นักศึกษาระบบทวิภาคี มีความเชื่อมั่นในตนเองนักศึกษามีความรู้มากขึ้น
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ราคา 16,800 บาท
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หน่วยนับ

16,800 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานสรุป

ดาเนินการในไตร
มาส()
1 2 3 4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย (เช่นใคร
จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)
นักศึกษาระบบทวิภาคี

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

งบ
รายจ่าย
อื่น

16,800
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รวมเงิน 16,800
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 16,800
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
.......................................

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ .......................................
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(.........................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 53
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรนุช อุทานนท์
ตาแหน่ง
ครู คศ.3
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 516 6432
e-mail : oranuch_u@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัด
และ ความสนใจของนักเรียนหลักสูตร ปวช. โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่จะพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด ฝึกการทางานร่วมกัน ฝึกการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ ย่างมีระบบ อันเป็นการ
แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทาให้นักเรียนได้ใช้หลัก ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ และสามารถนาความรู้ต่างๆ
ไปบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาใช้ประโยชน์ อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน หรือประกอบอาชีพ และพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความคิด และการแก้ปัญหาในรูปของกิจกรรมกลุ่ม
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และ บูรณา
การสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. จานวน 1 โครงงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ผ่านระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนหลักสูตร ปวช.
7. พื้นที่ดาเนินการ : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนสามารถทางานร่วมกัน และจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา
8.2 มีผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. เข้าร่วมประกวดในนามของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ระดับ ปวช. จานวน 1 โครงงาน
มีผลโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในนามของสถานศึกษา
1 ภาคเรียน

หน่วยนับ

10,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินงานโครงการ
3. สรุปผลโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)



พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

โครงานวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์
จานวน 1 โครงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
ดาเนินการ

งบ
งบ
งบเงิน
ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
อื่น



 

รวมเงิน 10,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000
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ผู้เสนอโครงการ ………………………………………..
( นางสาวอรนุช อุทานนท์)
.

ผู้เห็นชอบ ..................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการ .......................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ

(.............................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 54
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประสานงาน นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-2232276
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-274-3622
Email. Preeda_srilasak@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 กาหนดให้นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อได้ลงทะเบียนครบทุก
รายวิ ช าตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาแต่ ล ะประเภทรายวิ ช า สาขาวิ ช าและสาขางาน หรื อ ตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการเรีย นและการประเมิน ผลมาตรฐานวิ ชาชี พ รวมทั้ง การประกั น คุณ ภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดังนั้นแผนกอิเล็กทรอนิกส์เห็นควรประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนหลักสูตร ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output ) :
นักเรียนหลักสูตรปวช.3 เข้ารับประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนหลักสูตรปวช.3 เข้ารับประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช.3
7. พื้นที่ดาเนินการ : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียนหลักสูตรปวช.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช.3
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช.ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เดือน กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยนับ

2,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานสรุป

ดาเนินการในไตร
มาส
1 2 3 4

เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการระบุตาบล/
(เช่นใคร จานวน ครั้ง อาเภอ
เรื่อง ฯลฯ)

√

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบดาเนินการ งบลงทุน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

2,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

2,000
2,000

งบรายจ่าย งบเงิน
อื่น ๆ
อุดหนุน

√
√
√
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ผู้เสนอโครงการ ........................................................
(นายปรีดา ศรีลาศักดิ์)
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

⃞

ผู้เห็นชอบ .....................................................................
(.........................................................)
รองผู้อานวยการ………………………………………………..

อนุมัติ
⃞

(………………………………….……….)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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ไม่อนุมัติ................................................

โครงการที่ 55
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ผู้ประสานงาน นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-2232276
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-274-3622
Email. Preeda_srilasak@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น นอกเหนือจากที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนและลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเองแล้ว การได้รับความรู้จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ถือได้ว่า
เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น สู่มาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนให้ได้คุณภาพ เพราะนอกเหนือจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษายังได้รับ
การพัฒนาอีกด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่สู่ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอย่างเหมาะสม แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จึงจัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีแรงจูงใจในวิชาชีพ เสริมสร้างความต้องการ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output ) : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
เพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : : การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน และมีรูปแบบที่
เหมาะสม สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
เชิงเวลา
ต.ค.61 – ก.ย.62
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการ
ดาเนินงาน
4. จัดทารายงาน
สรุป

ดาเนินการในไตร
มาส
1

2

3

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน ครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
4

พื้นที่ดาเนินการระบุตาบล/
อาเภอ

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

5,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000
5,000

√

งบดาเนินการ งบลงทุน

งบรายจ่าย
อื่น ๆ

งบเงิน
อุดหนุน

√
√
√

ผู้เสนอโครงการ ........................................................
(นายปรีดา ศรีลาศักดิ์)
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เห็นชอบ .....................................................................
(.........................................................)
รองผู้อานวยการ………………………………………….
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ......................................

(……………………………………………….)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 56
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ผู้ประสานงาน นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างยนต์
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจั ด การเรี ยนการสอนวิ ช าชี พ นั้ น นอกเหนือ จากที่ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู้ จ าก
ครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองแล้ว การได้รับความรู้จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นสู่มาตรฐานวิชาชีพอีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ เพราะนอกเหนือจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ๆแล้ว ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายังได้รับการพัฒนาอีกด้วยทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่สู่
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอย่างเหมาะสม แผนก
ช่างยนต์จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการถ่ายทอดของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีแรงจูงใจในวิชาชีพ เสริมสร้างความต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ครูและนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ครูและนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม
มากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย :
ครูและนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานและมีรูปแบบที่
เหมาะสม สนองความต้องการของสังคมและชุมชน กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูง ใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับครู นักเรียน
นักศึกษานาความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรวิชาชีพในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ครูและนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น
ของวิทยาลัยฯ
ครูและนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีสมรรถนะสูงขึ้น การ
จัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานสูงขึ้นอีกทั้งได้ช่วยเร่งรัดผลักดันให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราคา 5,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน




หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

ครูและนักเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ห้องประชุมชั้น 4
และหลักสูตรระยะสั้น
ของวิทยาลัยฯ

งบเงิน
อุดหนุน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000
ผู้เสนอโครงการ .......................................

งบ
รายจ่าย
อื่น

5,000

รองผู้อานวยการ ....................................................

(.................................................)

(..........................................................)
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ.....................................

(......................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 57
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์
ผู้ประสานงาน นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างยนต์
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจัด การเรียนการสอนในแผนกวิช าช่างยนต์จั ดการเรียนในหลัก สูตรวิ ชาชีพ ระยะสั้นและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายส่ง เสริม
สนั บ สนุ น การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานก าลั ง คนสายอาชี พ สู่ ส ากล และผู้ เ รี ย นที่ จ บหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ
ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงเห็นควรดาเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์
3.2 เพื่อประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์ ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์ ชั้นปี 3
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร แผนกช่างยนต์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์ ชั้นปี 3 ผ่านการประเมินทุกคน
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปี 3 แผนกช่างยนต์ 26 คน
นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ต.ค. 61 - ส.ค. 62
ราคา 2,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

1

2



3

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

4

นักเรียนแผนกช่างยนต์
ปวช.3

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
แผนกช่างยนต์

งบ
รายจ่าย
อื่น





รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ ...................................................
(.................................................)
....................................................

2,000
2,000

ผู้เห็นชอบ ..............................................................
(...........................................................)
รองผู้อานวยการ ............................................................

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ.....................................

(.........................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน
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โครงการที่ 58
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา”
ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ผู้ประสานงาน นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างยนต์
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยในช่วงเทศกาลนั้นมีจานวนมากและ ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่นั้น เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมากมีทั้งผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนทั้ง รถยนต์และรถจัก รยานยนต์มี จานวนมาก ดัง นั้นทางแผนกช่ างยนต์ วิทยาลัย สารพัดช่างพระนคร ได้
ตระหนักถึงการการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการบาดเจ็บและพิการ ทางแผนกช่างยนต์จึงได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น และบุคลากรของวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบ
วิทยาลัยฯ ได้รับความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3.2 นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น และบุคลากรของวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบ
วิทยาลัยฯ ได้รับมีความรู้จากการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น และบุคลากรของวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบ
วิทยาลัยฯ ได้รับความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. หลักสูตรระยะสั้น บุคลากรของวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบวิทยาลัยฯ
ได้รับความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน
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6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. หลักสูตรระยะสั้น บุคลากรของวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบวิทยาลัยฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และชุมชนรอบวิทยาลัยฯ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น และบุคลากรของวิทยาลัยฯ และชุมชนรอบ
วิทยาลัยฯ ได้รับความรู้และตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนลดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ และชุมชนรอบวิทยาลัยฯ
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรระยะสั้น บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ และชุมชนรอบวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน
ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4




หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียน นักศึกษา
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตรระยะสั้น
บุคลากรของวิทยาลัยฯ
ชุมชนรอบวิทยาลัยฯ

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ห้องประชุมชั้น 4 และชุมชนรอบ
วิทยาลัยฯ

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
.......................................

งบ
รายจ่าย
อื่น



10,000
10,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ .......................................
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ.....................................

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 59
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ผู้ประสานงาน นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
โทรศัพท์ 02-2232276
โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-8990803
E-mail: 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น นอกเหนือจากที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนและลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเองแล้ว การได้รับความรู้จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ถือได้ว่า
เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น สู่มาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้ งยัง ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนให้ได้คุณภาพ เพราะนอกเหนือจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษายังได้รับ
การพัฒนาอีกด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่สู่ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอย่างเหมาะสม แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จึงจัดทาโครงการนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีแรงจูงใจในวิชาชีพ เสริมสร้างความต้องการ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output ) : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
เพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : : การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน และมีรูปแบบที่
เหมาะสม สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากร
เชิงเวลา
ต.ค.61 – ก.ย.62
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานสรุป

ดาเนินการในไตร
มาส
1 2 3 4

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

√

แผนกไฟฟ้า

พื้นที่ดาเนินการระบุตาบล/
อาเภอ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบดาเนิน
การ
5,000

งบลงทุน

งบรายจ่าย
อื่น ๆ

√
√
√
รวมเงิน 5,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000
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ผู้เสนอโครงการ ........................................................
(นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง)
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

ผู้เห็นชอบ .........................................................
(.....................................................)
รองผู้อานวยการ………………………………………….
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................................

(.......…………………………………………….)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 60
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากาลัง
ผู้ประสานงาน นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
โทรศัพท์ 02-2232276
โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-8990803
E-mail: 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจัดการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล และผู้เรียนที่จบหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จึงเห็นควรดาเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากาลัง
3.2 เพื่อประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (OutputX) : จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้กับนักเรียนจานวน 15 คน
5. ผลลัพธ์ โครงการ (Outcome) : นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิช าชีพ ตรงตามมาตรฐานหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก
6. กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ : แผนกไฟฟ้า
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้กับนักเรียนจานวน 11 คน
นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามมาตรฐาน
มกราคม 2562 –กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยนับ

2,000 บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
แผนกไฟฟ้า

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

แผนกวิชาไฟฟ้าวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร

งบลงทุน งบรายจ่าย งบเงิน
อื่น
อุดหนุน
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
.......................................

2,000
2,000

ผู้เห็นชอบ .................................................
(.................................................)
รองผู้อานวยการ .........................................
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(........................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 61
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
...................................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางเรณู สัจจะเวทะ
ตาแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ 022232579
โทรสาร 222232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-989-6841
E-mail ranu_sajja@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล:
การจัด การเรีย นการสอนวิ ชาชีพ นั้น นอกเหนื อจากที่ผู้ เรี ยนได้ รับ การทอดถ่า ยความรู้ จาก
ครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ในอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านแฟชั่น
และผลิตภัณฑ์ การได้รับความรู้จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ถื อได้ว่าเป็น
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นสู่มาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ได้คุณภาพ เพราะนอกเหนือจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ แล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังได้รับการพัฒนาอีกด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดัน ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่สู่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผมชายจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
3.2 เพื่อให้นักศึกษามีแรงจูงใจในวิชาชีพ เสริมสร้างความต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ครู และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ศิษย์เก่า และผู้สนใจได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ครู และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และศิษย์เก่าได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น
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6. กลุ่มเป้าหมาย :
ครู นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานและมี
รูปแบบที่เหมาะสม สนองความต้องการของสังคมและชุมชน กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ให้ กั บ ครู นั กเรี ย น นั ก ศึ กษาน าความรู้ ไ ปพัฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน สร้ า งเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งกัน และกัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงประมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ครู และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ศิษย์เก่า ผู้สนใจ
ครู และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ศิษย์เก่า ผู้สนใจ ที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีสมรรถนะสูงขึ้น การ
จัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานสูงขึ้นอีกทั้งได้ช่วยเร่งรัดผลักดันให้มี
การพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย

หน่วยนับ

5,000.- บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินงานโครงการ
3.ตรวจสอบประเมิน
4.ปรับปรุงแก้ไข

ดาเนินการในไตรมาส
1 2 3 4


เป้าหมาย (เช่นใคร
จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)
โครงการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้
ความรู้แก่ผู้เรียน

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบลงทุน
งบ
งบเงิน
ดาเนินการ
รายจ่าย อุดหนุน
อื่น

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม

5,000 บาท
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ................................................
(นางเรณู สัจจะเวทะ)
ครูแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม

5,000 บาท
5,000 บาท

รองผู้อานวยการ..................................................
(.................................................)
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 62
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ผู้ประสานงาน นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-6221227
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
แผนกช่างพิมพ์ จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีทั้งไปศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพ ดังนั้นแผนกช่างพิมพ์จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของโครงการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างรอบด้าน เป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนิอจากการ
เรียนการสอนตามปรกติ คือการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการพิมพ์ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เกี่ยบกับสาขาช่างพิมพ์เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นโยบาย ที่ 1 มุ่ ง สร้ า ง/ผลิ ต ก าลั ง คน
อาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชี พตามระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการพิมพ์
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองความคิดที่หลากหลาย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการพิมพ์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ : ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ อ ย่ า งรอบด้ า นจากการเข้ า รั บ การอบรม มี มุ ม มองความคิ ด ที่
หลากหลาย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการพิมพ์
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปีงบประมาณ 2562
5,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1 2 3
4
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน



หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

วิทยากรผู้มาอบรม

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

งบ
รายจ่าย
อื่น

5,000



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000
5,000
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
.......................................

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ .......................................
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(.................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

216

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 63
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานพิมพ์
ผู้ประสานงาน นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-6221227
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจัดการเรียนการสอนในแผนกช่างพิมพ์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
ซึ่ง สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษามีน โยบายส่ ง เสริม สนับ สนุน การจัด การอาชี วศึ ก ษาคุ ณภาพและ
มาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล และผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ต้องผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา นโยบาย ที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลัง คนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3.2 เพื่อประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างพิมพ์ให้กับผู้เรียน จานวน.....คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนรับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามมาตรฐานหลักสู ตรประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ(ปวช) โดยมีส่วนร่วมของสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญภายนอก
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ผู้เรียนแผนกช่างพิมพ์ เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานการพิมพ์ และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สาเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างพิมพ์ให้กับผู้เรียน จานวน............คน
ผู้เรี ยนรั บการทดสอบและผ่ านการทดสอบมาตรฐานวิ ชาชี พ ตรงตามมาตรฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยมีส่วนร่วมของสถานประกอบการและ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ผู้เรียน
ปีงบประมาณ 2562
2,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3 4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

การทดสอบมาตรฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิชาชีพช่างพิมพ์

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

งบ
รายจ่าย
อื่น

2,000



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

2,000
2,000
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ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
.......................................

ผู้เห็นชอบ ................................................
(...............................................)
รองผู้อานวยการ ...................................................
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(.................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 64
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน นางนิทรา วงศ์วัชระ
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัตผลฯ
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 กาหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนสาเร็จการศึกษา
เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชาสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การกากับดูแล ตรวจสอบประเมินผลการเรียนและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา จึงขอเสนอโครงการนี้เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการนี้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขางานที่
ตนเองกาลังสาเร็จการศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในสาขางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับดดยทั่วไป
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกชั้นปี
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8.2 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8.3 สนองตอบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจานวน.............คน
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
2,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานสรุป

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียนระดับปวช.3
ทุกสาขาวิชา

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

งบ
รายจ่าย
อื่น

2,000
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)
.......................................

2,000
2,000

ผู้เห็นชอบ .............................................
(.............................................)
รองผู้อานวยการ ................................................
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(.................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 65
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
ผู้ประสานงาน นางนิทรา วงศ์วัชระ
ตาแหน่ง หัวหน้งงานวัตผลฯ
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-775-9795
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) เป็นการสอบที่ถูกกาหนดขิ้นตามกฎหมาย
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสาคัญในการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะทาข้อสอบเพราะผลการสอบ
หรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งสะท้อนได้ในระดับสถานศึกาษและใน
ภาพรวมระดับประเทศ ผลจากการทดสอบสามารถชี้จุดเด่น จุดควรพัมนาผู้เรียนในทุกประเภทรายวิชา สาขาวิชา
และสามารถนาไปใช้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาได้ ดัง นั้นจึง ขอเสนอโครงการนี้ เพื่อให้
นักเรียนได้เตรียมควมพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
ได้มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีความพร้อมในการที่จะเข้ารับการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผลการสอบหรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกชั้นปี
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
สอบผ่านการประเมินการทดสอบ
8.2 สนองตอบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

223

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีความพร้อมในการ
ที่จะเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ผลการสอบหรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562
ราคา 10,000 บาท
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หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานสรุป

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
นักเรียนระดับปวช.3
ทุกสาขาวิชา

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบ
งบลงทุน
ดาเนินการ

งบ
รายจ่าย
อื่น

10,000
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ ...........................................
(......................................)
.......................................

10,000
10,000

ผู้เห็นชอบ ..................................................
(...............................................)
รองผู้อานวยการ .....................................................

⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ.....................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
225

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 66
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตาแหน่ง โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2223-2578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานแผนกต่าง ๆ มีความจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงารด้านต่างๆ และเพียงพอต่อการทางาน
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการ
วางแผนการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ สูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ของสานักงาน ของแผนก ให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและรวดเร็วพร้อมให้บริการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 การดาเนินการทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์งานฝ่ายต่างๆ แผนกต่างๆ
มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
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หน่วยนับ
1 ปี
ตามงบที่ให้มา

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
1 2 3 4

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบลงทุน
งบ
ดาเนินการ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

√
√

วช.พระนคร

วช.พระนคร

√
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ..................................................
(...........................................)
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตามงบที่
โอนมาให้

ผู้เห็นชอบ..................................................
(................................................)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(...............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
227

โครงการที่ 67
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวัชรี โหวธีระกุล
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสารด้านต่างๆ
ของงานฝ่ายบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ สูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและรวดเร็วพร้อมให้บริการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 การดาเนินการจัดทาเอกสารของงานฝ่ายทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
งานฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยฯปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สนับสนุนให้สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

229

หน่วยนับ
1 ปี
100,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
1 2 3 4
√

บุคลากร
วช.พระนคร

√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งานฝ่ายบริหารทรัพยากร
วช.พระนคร

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

100,000

√
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ..................................................

100,000
100,000

ผู้เห็นชอบ..................................................
(................................................)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

(...........................................)
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากร
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(...............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 68
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ซ่อมบารุงครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนทุกแผนก (แผนกละ 50,000)
ผู้ประสานงาน หัวหน้าแผนกวิชา
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้เปิดสอนหลุกสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นในการ
จั ด การเรี ย นการสอน จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารฝึ ก ประสบการณ์ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพ มีครุภัณฑ์ที่มีการใช้ง านทางด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดการชารุดเสียหาย อันจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและ
การสนับสนุนทางการศึกษาลดลงหรืออาจก่ อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่ง ถ้ามีการซ่อมบารุง อย่างทันทีจะทาให้การ
เสียหายของครุภัณฑ์ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น การจัดเตรียมความพร้อมสาหรับการซ่อม
บารุงครุภัณฑ์จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนทางการศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ให้เอื้อต่าการเรียนรู้
3.2 มีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีครุภัณฑ์ที่สมบูรณ์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ฝึกประสบการณ์จริงในการทางานกับครุภัณฑ์
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและระยะสั้น
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
8.2 นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จรองในการทางานกับครุภัณฑ์ที่มีสภาพสมบูรณ์
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีครุภัณฑ์ที่สมบูรณ์
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ฝึกประสบการณ์จริงในการ
ทางานกับครุภัณฑ์
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
แผนกละ 50,000 (6 แผนก)
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หน่วยนับ

300,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1 2 3
4
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน



เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
ทุกแผนกวิชา

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งบลงทุน งบรายจ่าย งบเงิน
อื่น
อุดหนุน




รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ .....................................................
(.....................................)
.....................................................

300,000
300,000

ผู้เห็นชอบ ……………………………………………………………
(................................................)
รองผู้อานวยการ……………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 69
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างพิมพ์
แผนกช่างยนต์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล หัวน้าแผนก
ตาแหน่ง โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 02-224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนกวิชามีการจัดการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแต่
ละแผนกมีนักเรียน 1 ชั้นเรียน ประมาณ 60 คน ต่อปี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินตามสภาพจริง จึง ควรสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสนุบสนุนวัสดุฝึกในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ครูในแต่
ละแผนกในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เพื่อดาเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกให้สอดคล้องตามแผนการฝึกประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่ละแผนก
ประมาณ 60 คน ต่อปี
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
วัสดุฝึกสาหรับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประมาณ 40 คน ต่อปี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วัสดุฝึกสอดคล้องกับแผนการฝึกครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์การสอนไม่ต่ากว่า
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
แผนกวิชา ทุกแผนกวิชา
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ผู้เรียนมีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอและส่งเสริมสมรรถนะสอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ วัสดุฝึกสาหรับจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ วัสดุสอดคล้องกับแผนการฝึกครูและผู้เรียน
เชิงเวลา
ปีการศึกษา 2561-2562
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เชิงค่าใช้จ่าย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ
แผนกวิชาช่างพิมพ์
รวม
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หน่วยนับ
1 ปี
26,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
30,000 บาท
งบ 200,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส
เป้าหมาย (เช่นใคร จานวน
1 2 3 4
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

1.วางแผน
√
2.ดาเนินการ
√
3.สรุปผลการดาเนินงาน
√

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
วช.พระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
วช.พระนคร
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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ผู้เสนอโครงการ..................................................
(...........................................)
หัวหน้าแผนก……………………………………………………………..

งบ
งบลงทุน
งบ
ดาเนินการ
รายจ่าย
อื่น
200,000

งบเงิน
อุดหนุน

200,000
200,000
ผู้เห็นชอบ..................................................
(...........................................)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

⃞

อนุมัติ
⃞

ไม่อนุมัติ................................

(…………………………………………………………)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 70
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 02-223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail –
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในวัน คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นพิธีที่แสดงถึง
ความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูองค์พระวิษณุกรรม ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์ที่ทุกคนกราบไหว้ และได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ระลึกถึงองค์พระวิษณุกรรม เป็นการแสดงความ เคารพ กราบไหว้
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารักษาประเพณีและวัฒนธรรมการไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
4.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
4.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มีจิตสานึกและซาบซึ้งในการบูชาครู
พร้อมทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในการไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
6.2 นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกและซาบซึ้งในการบูชาครู
8.2 นักเรียนนักศึกษาร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในการไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง

236

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน
2. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 150 คน
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง มีจิตสานึก
และซาบซึ้งในการบูชาครู พร้อมทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในการ
ไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )

237

หน่วยนับ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน

2. ดาเนินการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3
4


หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน


1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัด
จานวน 45 คน
ช่างพระนคร
2. นักเรียน ระดับ ปวช.
จานวน 150 คน




238

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ .......................................
(......................................)

20,000
20,000

ผู้เห็นชอบ .......................................
(......................................)
รองผู้อานวยการ ................................................
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
(……………………………………………)

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 71
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : ฉีดยากาจัดปลวกประจาปี
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายประดิษฐ์ มะเดื่อ
ตาแหน่ง ครู
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8030993
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้พัฒนางานด้านอาคาร สถานที่มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง และเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานที่บริการด้านความรู้
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบการต่าง ๆ เพิ่ม ตลอดระยะเวลาของการดาเนินงาน
ทางงานอาคารสถานที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรงได้พบปัญหาที่ต้องดาเนินการแก้ไขอยู่เป็นระยะ นั้นคือ
ปัญหาเรื่องปลวก หนูและแมลงต่าง ๆ วิทยาลัยฯ จึง ได้พิจารณาเห็นว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาง
วิทยาลัยฯ ต้องมีโครงการป้องกันและกาจัดปลวกไว้รองรับปัญหานี้ประจาทุกปี จึงได้จัดทาโครงการกาจัดปลวกขึ้น
เพื่อเสนอให้คณะผู้บริหารพิจารณาตามลาดับ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสารวจ ตรวจสอบจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและจุดที่พบการทาลายของปลวก
3.2 เพื่อป้องกัน และกาจัดปลวก และแมลงต่าง ๆ ตามอาคารเรียน อาคารประกอบการและบริเวณพื้นที่
ต่าง ๆ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 กาจัดปลวก และแมลงต่าง ๆ ตามอาคารเรียน
4.2 ลดการชารุดเสียหายของพื้นที่ต่าง ๆ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
สามารถป้องกัน และกาจัดปลวก และแมลงตามอาคารเรียน อาคารประกอบการและบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
6. กลุ่มเป้าหมาย :
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและจุดที่พบการทาลายของปลวกมีน้อยลง
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ได้ทาการกาจัดปลวก และแมลงตามอาคารเรียน อาคารประกอบการและบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

กาจัดปลวกและแมลง
สามารถกาจัดปลวกและแมลงได้จริง
ปีงบประมาณ 2562
80,000

1 ปี
80,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1.วางแผน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
เป้าหมาย (เช่นใคร จานวน
1 2 3 4
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
√

อาคารและพื้นที่ต่างๆ ภายใน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบลงทุน
งบ
ดาเนินการ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

2.ดาเนินการ
√ √ √ √
3.สรุปผลการดาเนินงาน
√
241

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ..................................................
(...........................................)

⃞

80,000
80,000
ผู้เห็นชอบ..................................................
(...................................................)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

อนุมัติ
⃞

ไม่อนุมัติ................................

(.......................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 72
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุง บารุง ซ่อมแซม
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายประดิษฐ์ มะเดื่อ
ตาแหน่ง ครู
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ต่างๆ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร ได้มีสภาพชารุดเสียหาย เช่น พื้นและฝ้าเพดาน เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในแผนก
ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ชารุดไม่เหมาะในการใช้การเรียนการสอน ดังนั้น งานอาคารสถานที่จึงเห็นควร
ปรับปรุง บารุง ซ่อมแซม ห้องเรียน อาคาร สถานที่ต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติงานการเรียนการสอน
กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้เห็นความสาคัญในเรื่องนี้จึงวางแผนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุง บารุง ซ่อมแซมและทาความสะอาด ห้องเรียน อาคาร เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
แผนก ให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้มีวัสดุสาหรับใช้ในการปรับปรุง บารุง ซ่อมแซมและทาความสะอาด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อให้ห้องเรียน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม
4. ผลผลิตโครงการ (Output):
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานการเรียนการสอน พืน้ และฝ้าเพดาน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน มี
สภาพใช้งานได้ปกติ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้ใช้พึงพอใจ
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดวาจะได้รับ :
8.1 มีวัสดุสาหรับใช้ในการปรับปรุง บารุง ซ่อมแซมและทาความสะอาด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน อาคาร
สถานที่ต่างๆ
8.2 ห้องเรียน อาคาร สถานที่ต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติงานการเรียนการสอนใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานการเรียนการสอน อาคาร สถานที่อุปกรณ์
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี งบประมาณ 2562
800,000

243

หน่วยนับ

800,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
(เช่น
ในไตรมาส เป้าหมาย
1 2 3 4 ใคร จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)
√
√
√

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ดาเนินการ

งบเงิน
อุดหนุน
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ห้องเรียน ห้อง
วช.พระนคร
ปฏิบัติงานการเรียนการ
สอน อาคาร สถานที่
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

800,000
800,000

ผู้เสนอโครงการ..................................................
(...........................................)
⃞ อนุมัติ

ผู้เห็นชอบ..................................................
(...................................................)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
⃞ ไม่อนุมัติ................................

(...................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 73
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาบุคลากร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวประพิศ ชูวิทวัส
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงควรมีการพั ฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อก้าวผ่าน
เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 งานบุคลากร จึงเห็นควรมี “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร” เพื่อให้ ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และเข้าใจ ตามหัวข้อที่กาหนด
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 40 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ
ที่ได้รับการอบรมและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. กลุ่มเป้าหมาย :
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จานวน 40 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ดาเนินการอบรมจานวน 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ สถานที่ที่กาหนดตามความ
เหมาะสม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเอง เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยฯ มีสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการประจาปีงบประมาณ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ใช้งบดาเนินอบรมพัฒนาบุคลากร
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หน่วยนับ
40 คน
1 ปี
250,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตร
มาส
1 2 3 4
√

เป้าหมาย (เช่นใคร
จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)

ผู้บริหาร
√ √ ครู
√ บุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 40 คน

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
งานวางแผนและงบประมาณ
หาสถานที่จัดฝึกอบรม
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รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผูเ้ สนอโครงการ..................................................

งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

250,000

250,000
250,000
ผู้เห็นชอบ..................................................
(…………………………………)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(.......................................)
หัวหน้างานบุคลากร
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

7

(…………………………………….)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 74
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวประพิศ ชูวิทวัส
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 0-2223-2276
โทรสาร 0-2224-6800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแนวปฏิบัติการดาเนินการใหม่ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มุ้งเน้นให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสม ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มี
การพัฒนาตนเองและส่งเสริ มให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้ครู
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเตรียมความพร้อมในหลักเกณฑ์
6. กลุ่มเป้าหมาย :
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน
8.2 ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้ครู
ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเตรียมความพร้อมในหลักเกณฑ์
ปีการศึกษา 2561
ใช้งบดาเนินอบรมพัฒนาบุคลากร
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หน่วยนับ
1 ปี
20,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
1 2 3 4
√
√

√
√

เป้าหมาย (เช่นใคร
จานวน ครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)
ครู
บุคลากร

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
งบ
งบ
งบเงิน
ดาเนินการ ลงทุน รายจ่าย อุดหนุน
อื่น
20,000
20,000
20,000

250
ผู้เสนอโครงการ..................................................

ผู้เห็นชอบ..................................................
(…………………………………)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(.......................................)
หัวหน้างานบุคลากร
⃞ อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(…………………………………….)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 75
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอารีย์ อัศวนุภาพ
ตาแหน่ง ครู
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2232578
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-9303596
E-mail 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใดในโลก ความจาเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึง เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ
ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อการสื่อสารนี้ และเป็นที่ยอมรับและใช้ในทุกวงการ ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น จึงมีความจาเป็นในการต่อสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป ไม่ว่าเป็นสถานการณ์การ
เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือเตรียมตัวเบื้องต้นในการศึกษาต่อต่างประเทศ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการ
ของชุมชน จึงได้จัดโครงการอบรมสนทนาภาษาอัง กฤษเพื่อเปิดให้ ครู บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ได้ฝึกฝนเพื่อ
สร้างทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อฝึกทักษะการพูด การสนทนาในชีวิตประจาวัน ให้ ครู บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือเพื่อการดูงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 กาจัดปลวก และแมลงต่าง ๆ ตามอาคารเรียน
4.2 ลดการชารุดเสียหายของพื้นที่ต่าง ๆ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
สามารถป้องกัน และกาจัดปลวก และแมลงตามอาคารเรียน อาคารประกอบการและ
บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
6. กลุ่มเป้าหมาย :
ครู บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ได้แก่ การออกเสียงเสียงระดับ
คา การเน้นเสียง และการถามตอบประโยคสั้น ๆ เป็นต้น
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
การแนะนาตนเอง การทักทาย การถามเส้นทาง ฯลฯ
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ การออกเสียง การเน้นเสียง การถามตอบ
ประโยคสั้น ๆ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ครู บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ปีงบประมาณ 2562
20,000
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หน่วยนับ
1 ปี
20,000

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1.วางแผน

ดาเนินการ
ในไตรมาส
เป้าหมาย (เช่นใคร จานวน
1 2 3 4
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบ
ดาเนินการ ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัด
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ช่างพระนคร และผู้สนใจทั่วไป

2.ดาเนินการ
√ √ √ √
3.สรุปผลการดาเนินงาน
√
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ผู้เสนอโครงการ..................................................
(…………………………………..)

⃞ อนุมัติ

20,000
20,000
ผู้เห็นชอบ.......................................................
(……………..………………………………..)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

⃞ ไม่อนุมัติ................................

(.......................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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โครงการที่ 76
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
......................................................
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมรถยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุทุมพร แนวอินทร์
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ 02-2231069
โทรสาร 02-2231069
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-1777431
Email : 2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจาเป็น ต้อง
จัดหาค่าใช้สอย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง วัสดุและค่าซ่อมรถยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ที่ใช้ในการประกอบการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2562 และพร้อมต่อการใช้
งาน และเพื่ออ านวยความสะดวก ในการปฏิบั ติง านในวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบัน
และอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพระ
นคร มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
7. พื้นที่ดาเนินการ :
งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ได้วัสดุสานักงานตามเป้าหมาย
8.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน
ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
สนับสนุนให้สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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หน่วยนับ

250,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน
2.ดาเนินการ
3.สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตร
มาส
1 2 3 4
√
√

√

หมวดเงิน(ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย
(เช่นใคร จานวน ครั้ง
เรื่อง)

พื้นที่ดาเนินการ ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบ งบรายจ่าย งบเงิน
ดาเนิน ลงทุน
อื่น
อุดหนุน
การ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 250,000
-

√
√
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รวมเงิน 250,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 250,000
ผู้เสนอโครงการ............................................
(...........................................)
...............................................

-

-

ผู้เห็นชอบ................................................
(..........................................)
รองผู้อานวยการ.................................................

⃞อนุมัติ

⃞ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก...............................................

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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-
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