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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการผลิ ต และพั ฒ นา
กาลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มคี ุณภาพ
ได้มาตรฐานในระดับสากล
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้
เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มคี ุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย
1.2. เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป้าหมายหลัก
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ การพัฒนาประเทศ และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
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หน้า 2

นโยบาย
1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล
2. ด้านผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
4. ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มสี มรรถนะด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มสี มรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
1.3 เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึน้ คนไทยมีคุณธรรม มีภูมิคมุ้ กันต่อการ เปลี่ยนแปลง
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
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นโยบาย
1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
(โอกาสทางการเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ)
2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน 1 ปี จะทาให้ครูครบเกณฑ์
ภายใน 2 ปี จะทาให้ครูประจาชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 5-10 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา
4. ภายใน 2 ปี จะทาให้เด็กเรียนท่องจาในสิ่งที่ควรทา และนาสิ่งที่จาไปฝึกวิเคราะห์
แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน
(ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ)
5. ภายใน 5 ปี จะทาให้มกี ารสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ในชีวติ ประจาวันได้
7. ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ)
8. ภายใน 10 ปี ผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มคี วามเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
7. ทวิภาคี
8. ทวิศกึ ษา
9. ทวิวุฒิ
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2560-2564)
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคที่มสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดับรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
3. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4. รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
1. จัดให้มกี ารปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอานาจ
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
2.1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ปรัชญา
“ วิสัยทัศน์ดี ฝีมอื เด่น เน้นคุณธรรม นาพัฒนา ใช้ปัญญาให้เกิดคุณ ”
วิสัยทัศน์
“มุ่งสร้างสรรค์วิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณ์ ด้านวิชาการ

“ ผูเ้ รียนมีจิตอาสาในการให้บริการทางวิชาชีพ ”

อัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม “ อ่อนน้อม จิตอาสา พอเพียง ”
เอกลักษณ์

“ เป็นสถานที่ฝกึ อบรมด้านวิชาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น ”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและอบรมวิชาชีพให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง
3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
ศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและ
ด้านทรัพยากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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2.2. เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ทักษะความรู้ ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. เพื่อบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
อย่างมีหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ผูเ้ รียน ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน
มีงานทาและดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดทามาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพกับสถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานศึกษาเครือข่าย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
มีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน และบูรณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และชมรมวิชาชีพของผูเ้ รียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
เป้าประสงค์ ประชาชนทุกกลุ่ม มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาสทุกลุ่มเปูาหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพในชุมชน ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ เทคโนโลยี ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาอาชีพในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน การให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ที่สง่ เสริมและพัฒนาทักษะของ
ผูเ้ รียนในชุมชน ท้องถิ่น
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2.4. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/สรุปภาพรวมได้ ดังนี้
1. แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3–5 ปี หรือแผนกลยุทธ
2. มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
2. แผนพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
3. แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รียน
2. โครงการปรับพืน้ ฐานการเรียนของผู้เรียน
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. โครงการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ
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4. แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานวิจัย
1. โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน
2. โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. โครงการจัดงานวันวิชาการ
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัย เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
5. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. โรงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
4. โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6. แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
3. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
7. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการนิเทศงานภายในวิทยาลัยให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทา
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (PBB) และแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
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8. แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบ IT
2. โครงการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมการจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา
ให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และชุมชน
2.5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
- สถานศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากสานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปี 2551
- สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจาปี พ.ศ.2550-2552
- สถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
พอเพียง ประจาปี พ.ศ.2553
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาระยะสั้น พัฒนางานเสริม
สวย การแต่ ง หน้ า -เกล้า ผมเจ้า สาว การแข่ง ขั นทั ก ษะพื้น ฐาน ในการประชุ มทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2553
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ขนึ้ รูปทองม้วน
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2553
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าอาชีวะ ดีเด่น สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้า
รายวิชาเสื้อสูทสตรี คุณประภาพรรณ ศรีตรัย ปี พ.ศ.2554
- สถานศึก ษา ได้ผ่านการประเมินภายนอก จากสานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.รอบที่ 3 ปี 2555
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 การประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2553-2555
- สถานศึ ก ษา ได้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในระดั บ ภาค ภาคเหนื อ การประเมิ น
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน ปี พ.ศ.2557
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- สถานศึกษา ได้รับการประเมินด้านการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
ที่มคี วามก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ ดีมาก (ครั้งที่ 1 ผลคะแนนรวม
80 คะแนน และครั้ ง ที่ 2 ผลคะแนนรวม 100 คะแนน) จากการประเมิ น ด้ า นศู น ย์
กาลังคนอาชีวศึกษา และการดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2557
- สถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
(ผลคะแนน 85.20) ในระดับภาคเหนือ สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- สถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ระดับชาติ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- สถานศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเกล้าผมเจ้าสาวทรง
ต่า การประชุมทางวิชาการองค์ก ารวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558
- สถานศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 27
ประจาปีการศึกษา 2558
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะการเกล้าผมเจ้าสาวทรงต่า การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
การแข่งขันทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการออกแบบทรงผมสุภาพสตรี
รองบ๊อบเทมาตรฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 25
ประจาปีการศึกษา 2558
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผม
สุภาพบุรุษ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2559
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- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผม
สุภาพสตรี ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2559
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 สถานศึกษาต้นแบบ ตามภารกิจที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 สถานศึกษาต้นแบบ
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- สถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานาร่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
เป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 28 ประจาปีการศึกษา 2559
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคเหนือ
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2560
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น อันดับที่ 3 ระดับภาค ภาคเหนือ
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2560
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2560
- สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)
ระดับ ระยะสั้น การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2560
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2.6. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มตี ่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผูเ้ ข้าเรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ี่มกี ารพัฒนา
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ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน มาตรฐาน 2 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 10 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลัก
สูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนน
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.10 ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมที่มตี ่อการนาความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานที่ 6 ด้านการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับ
ผูด้ ้อยโอกาสที่มผี ลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่เป็นผู้ด้อยโอกาสตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ด้านคุณธรรม

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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2.7. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งแพร่ จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2538 บนเนื้ อ ที่ 10 ไร่ สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลั กสู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟูากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน
ความรูส้ ะสมหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และท้องถิ่น
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 147 หมูท่ ี่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล (ใกล้กับทางแยก
ถนนเลี่ยงเมือง) ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 เบอร์โทรศัพท์ (054) 542882
โทรสาร (054) 534619 E-mail : phrae06@vec.go.th / www.pptc.ac.th
ภารกิจหลัก
1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3-225 ชั่วโมง
(หรือมากกว่านี้) รับนักศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาตั้งแต่ชั้นประถมศึก ษาตอนต้ นหรืออยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา(กาหนดไว้ว่า“อ่านออกเขียนได้”)เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานรวมถึง
การสร้างคุณภาพชีวิตให้ดยี ิ่งขึ้น
2. จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มเปูาหมายพิเศษให้มีรูปแบบการจัดการที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ โดยรับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และหลักสูตรเทียบโอน
ประสบการณ์รับผู้ที่มีอาชีพ หรือทางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิ ช าชี พ ให้ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ตลอดจนเป็ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมสืบไป
3. จั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา ส าหรั บ
สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ
4. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดขายในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ต่อเนื่อง
จากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ที่สูงขึน้

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพจนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา
และมีพ้นื ฐานความรู้เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาติดตาม
ความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพของตน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน สามารถดาเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวัฒนธรรม ประเพณีไทย
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผูเ้ รียน มีความรับผิดชอบความอดทนความขยันหมั่นเพียร
ความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจริยธรรม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม สามารถดารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ชื่อภาษาอังกฤษ Phrae Polytechnic College
ที่ตั้งสถานศึกษา 147 หมู่ที่ 4 ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
โทรศัพท์

โทร.054-542882

โทรสาร

เว็บไซต์

www.pptc.ac.th

อีเมล์ phare06@vec.go.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา 10 ไร่

โทร.054-534619

งาน - ตารางวา –

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 9 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 90 ห้อง ได้แก่
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ

จานวน 2 หลัง 38 ห้อง

2. อาคารสานักงาน-หอประชุม

จานวน 1 หลัง 12 ห้อง

3. อาคารเอนกประสงค์

จานวน 1 หลัง 2 ห้อง

4. บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย

จานวน 3 หลัง 36 ห้อง

5. บ้านพักผูอ้ านวยการ

จานวน 1 หลัง 2 ห้อง

6. อาคารศูนย์วทิ ยบริการและห้องสมุด จานวน 1 หลัง
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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โครงสร้ างการบริหารงานสถานศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
นางเมธิณี บุญเอกบุศย์

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารทรั พยากร
นางสาวประภาภรณ์ ปี อาทิตย์

รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนฯ
นายบัญญัติ อรุณานันท์

งานบริ หารงานทัว่ ไป
นายเซ็น เชาว์ถาวร

งานบุคลากร
นายเซ็น เชาว์ถาวร

งานปกครอง
นายสุวิทย์ เดือนดาว

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นายสุวิทย์ เดือนดาว

งานการเงิน

งานบัญชี
น.ส.ศศิธร จับจ่าย

งานแนะแนว ฯ

งานโครงการพิเศษ ฯ
นายพชร ปราบหงส์

น.ส.สุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎ์

งานพัสดุ
นายนพพร สุขทรัพย์
งานอาคารสถานที่
นายเลิศพงศ์ คาเหมือง

งานทะเบียน
นายสัมฤทธิ์ งามทรง

นางสาวพรศรี กันกา

งานสวัสดิการ ฯ
นางสาวธัญญลักษณ์ อินทะจักร์

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวปิยวดี มัคสุวรรณ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผู้อานวยการแผนงานและความร่ วมมือ
ว่ าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย

งานวางแผน
นายสัมฤทธิ์ งามทรง

งานส่งเสริ มผลิตผล ฯ
นางสาวสุทธิลกั ษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎ์

งานศูนย์ข้อมูล ฯ
นายศราวุธ เสียงหวาน

งานความร่วมมือ
นายวินยั จันทร์ สว่าง

งานวิจยั ฯ
นายปริยะ ดอกแก้ ว
งานประกันคุณภาพ
นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ ม

งานประชาสัมพันธ์
นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม

งานวางแผนและงบประมาณ

รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
ว่ าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย

แผนกวิชายานยนต์
นายพชร ปราบหงส์

งานวิทยบริการและห้องสมุด
น.ส.เบญญา วงศ์จันทรา

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์

งานวัดผลและประเมินผล
นายปริยะ ดอกแก้ว

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายสัมฤทธิ์ งามทรง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุวิทย์ เดือนดาว

งานสื่อการเรียนการสอน
นายเอกชัย งามทรง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาอาหาร-ขนม

นายนพพร สุขทรัพย์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

น.ส.จิราพร ยะปะนันท์

แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวพรศรี กันกา

แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
นางสาวบันเทิง รัตนะ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายเลิศพงศ์ คาเหมือง

แผนกวิชาเสริมสวย
นางสาวดวงนภา ใยบัว

หัวหน้างานหลักสูตรฯ
นายธีรพงษ์ เรือลม

แผนกวิชาตัดผมชาย
น.ส.เพ็ญแข ไผ่ล้อม

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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2.9. ข้อมูลบุคลากร
1. อัตรากาลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตรากาลังของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีบุคลากรทั้งสิน้ 59 คน
ก. ข้าราชการ

13

คน

1. ผูบ้ ริหาร

4

คน

2. ข้าราชการครู

9

คน

3. ข้าราชการพลเรือน

-

คน

-

คน

1. ทาหน้าที่สอน

-

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

ค. พนักงานราชการ

9

คน

1. ทาหน้าที่สอน

9

คน

ข. ลูกจ้างประจา

2. ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว

-

คน

37

คน

1. ทาหน้าที่สอน
15
คน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
22 คน
จ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ

- คน

ฉ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

- คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง

งานวางแผนและงบประมาณ

-

คน

1. ข้าราชการ

-

คน

2. ลูกจ้างประจา

-

คน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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2. ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผสู้ อน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ากว่า ม.6

………-…… คน

……7……… คน ……7……..คน

- ปวช./ม.6

………-…… คน

……3……… คน ……3………คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี ………3…… คน

……4……… คน ……7…….. คน

- ปริญญาตรี

……29…… คน

……8……… คน ……37…… คน

- ปริญญาโท

………5….. คน

……-……… คน ……5…..… คน

- ปริญญาเอก

………-…… คน

……-……… คน ……-……… คน

……37.…คน

……22.… คน ……59.... คน

รวม

3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผสู้ อน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร ….…-……… คน

……-….… คน

……-…… คน

- จ้างด้วยงบดาเนินงาน…..…15…… คน

……10…… คน

……25… คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน……-.…….. คน

……12.… คน

……12.… คน

- จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ)…..-…….คน

……-……. คน

……-…… คน

- จ้างด้วยเงินอื่นๆ

……-……… คน

……-……. คน

……-…… คน

…….15… คน

……22… คน

…37.... คน

รวม

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 21

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

4. ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดจาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
1) ข้าราชการ รวม 13 คน (ข้าราชการ ผู้บริหาร ครูและข้าราชการพลเรือน)
ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา
สอนวิชา

1.นางเมธิณี
บุญเอกบุศย์
2.นายบัญญัติ อรุณานันท์
3.ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย
4.น.ส.ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
5.นายเซ็น
เชาว์ถาวร

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี

สาขางานยานยนต์

6.นายนพพร

สุขทรัพย์

ป.ตรี

7.นายวินัย

จันทร์สว่าง

ปวส.

8.นายกฤษณ์

พลอยประดิษฐ์

ป.ตรี

สาขางาน
สามัญ สัมพันธ์
สาขางาน
เทคนิคพืน้ ฐาน
สาขางานไฟฟูา
กาลัง

9.นายสัมฤทธิ์

งามทรง

ป.ตรี

สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์

10.นายปริยะ

ดอกแก้ว

ป.ตรี

สาขางานยานยนต์

11.นายสุวทิ ย์

เดือนดาว

ป.ตรี

สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12.นายเลิศพงศ์ คาเหมือง

ป.ตรี

สาขางาน
เทคนิคพืน้ ฐาน

13.นางปพิชญา ขึมจันทร์

ป.ตรี

สาขางาน
สามัญ สัมพันธ์

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้าแผนกไฟฟูา
หัวหน้างานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานวางแผน
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้าวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานวิจัยฯ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างานกิจกรรม
หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานแผนกเทคนิคพืน้ ฐาน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
-

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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2) พนักงานราชการ รวม 9 คน (ทาหน้าที่สอน/ธุรการทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ-สกุล

วุฒกิ ารศึกษา
สอนวิชา

1.นายธีรพงษ์

เรือลม

ป.ตรี

สาขางานไฟฟูา

2.นางสาวพรศรี กันกา

ป.ตรี

สาขางานบัญชี

3.นางสาวธัญญลักษณ์ อินทะจักร์

ป.ตรี

สาขางานบัญชี

4.นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎ์

ป.โท

5.นางสาวปิยวดี

มัคสุวรรณ

ป.ตรี

สาขางาน
คอมพิวเตอร์
สาขางาน
สามัญสัมพันธ์

6.นายพชร

ปราบหงส์

ป.ตรี

7.นางสาวจิราพร

ยะปะนันท์

ป.ตรี

8.นางสาวดวงนภา ใยบัว

ป.ตรี

9.นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม

ป.ตรี

งานวางแผนและงบประมาณ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (อวท.)
หัวหน้าแผนกบัญชี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (อวท.)
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
หัวหน้าแผนกสามัญฯ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
สาขางานยานยนต์ หัวหน้าแผนกช่างยนต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
สาขางานอาหาร หัวหน้างานสาขาวิชาอาหาร
ขนม
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
สาขางานเสริมสวย หัวหน้าแผนกเสริมสวย
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
สาขางาน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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3) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 37 คน (ทาหน้าที่สอน/ธุรการทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ – สกุล
วุฒกิ ารศึกษา

สอนวิชา

1.นายวสันต์

ดวงจิตติ์

ป.ตรี

สาขางานยานยนต์

2.นายยศพนธ์

รักเชือ้

ป.ตรี

สาขางานยานยนต์

3.นายวีระพล

เสียงสูง

ป.ตรี

สาขางานยานยนต์

4.นายกฤษฎา

อินหอม

ป.ตรี

สาขางานไฟฟูา

5.นายอนุชิต

ศิริรัตน์

ป.ตรี

สาขางานไฟฟูา

6.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ สิทธิสมาน

ป.ตรี

สาขางานไฟฟูา

7.นายบรรจง

หมั่นขีด

ป.ตรี

สาขางาน
คอมพิวเตอร์

8.นายศราวุธ

เสียงหวาน

ป.ตรี

9.นายเอกชัย

งามทรง

ป.ตรี

สาขางาน
คอมพิวเตอร์
สาขางาน
คอมพิวเตอร์

10.นางสาวอันธิกา ชมพูอนิ ทร์

ป.ตรี

สาขางาน
สามัญสัมพันธ์

11.นางสาวพรดนัย ทองคา

ป.ตรี

สาขางาน
สามัญสัมพันธ์

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (อวท.)
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมลูกเสือ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม (รด.)
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลฯ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ – สกุล
12.นางสาวศศิธร

จับจ่าย

วุฒกิ ารศึกษา

สอนวิชา

ป.ตรี

สาขางานการบัญชี

13.นางสาวบันเทิง รัตนะ

ปวส.

14.นางสาวเพ็ญแข ไผ่ลอ้ ม

ปวส.

15.นายแสนสุข ขันแหลม

ป.ตรี

16.นางสาวสินนี าฏ มูลทุ่ง
17.นางสาวทิพย์สุดา สมบัติ
18.นางนิภา อรุณานันท์

ป.ตรี
ปวส.
ปวส.

19.นางสาวพิมพ์พชิ ชา อินทรารัตน์
20.ว่าที่ รต.หญิง พนารัตน์ ชื่นบาน
21.นางสาววิภาพร ปิน่ ทองพันธุ์

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.

22.นางเสฐลัทธ์ ขันมณี
23.นางภัทรพร แสนสมบัติ
24.นางสาวศุภักษร อนุกูล
25.นางสาววนิดา ข้ามสาม
26.นางพัทธ์ธีรา ดอกแก้ว
27.นางสาวพรรณณุมาศ อนันทะสุข
28.นายนเรศ
จันกัน
29.นายกตพล พลฤทธิ์
30.นายนัทธพงค์ ทองคา
31.นายณลากร จุ้ยประเสริฐ
32.นายอลงกรณ์ อภิฉัตรวงศ์
33.นายนิวัฒ
สืบคัด
34.นิรัตน์
มุกดาสกุล

ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.
ม.6
ม.3
ม.3
ปวช.
ป.4
ม.ศ.3

งานวางแผนและงบประมาณ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

หัวหน้างานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
สาขางาน
หัวหน้าแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เจ้าหน้าทีง่ านโครงการพิเศษ
สาขางานตัดผมชาย หัวหน้าแผนกตัดผมชาย
เจ้าหน้าทีง่ านโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
สาขางาน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เทคนิคพืน้ ฐาน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าทีง่ านโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ธุรการฝุายวิชาการ
ธุรการฝุายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ธุรการฝุายพัฒนาฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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ปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ – สกุล
วุฒกิ ารศึกษา

สอนวิชา

ม.3
ม.3
ม.3

-

35.นางโสภิต รสปิตุพงศ์
36.นางกุมภา เขี่ยคุ้ย
37.นางหนึ่งฤทัย พันธุ์มณี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน

2.10. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นางเมธิณี
ว่าที่ ร.ต.ฐิติ
นายบัญญัติ
นายพชร
นายสัมฤทธิ์
นายกฤษณ์
นายเลิศพงศ์
นายสุวิทย์
นางสาวปิยวดี
นางสาวพรศรี
นางสาวจิราพร
นางสาวศศิธร
นายแสนสุข
นางสาวประภาภรณ์
นายเซ็น

งานวางแผนและงบประมาณ

บุญเอกบุศย์
ทะนันชัย
อรุณานันท์
ปราบหงส์
งามทรง
พลอยประดิษฐ์
คาเหมือง
เดือนดาว
มัคสุวรรณ
กันกา
ยะปะนันท์
จับจ่าย
ขันแหลม
ปีอาทิตย์
เชาว์ถาวร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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2.11. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1. จานวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560)
1) หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น 388 คน

หน่วย:คน

ภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา/สาขา

ทวิภาคี

รวม
ทั้งสิ้น

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี รวม ปีท่ี ปีท่ี รวม ปีท่ี ปีท่ี รวม

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชายานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟูากาลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

2

3

1

2

44
24
-

25
11
-

52
23
6

-

4

2

46

44

32 122

1

2

121
58
6

5
-

11
7
-

11
12
-

11
7

10
-

21
7

153
70
13

6

11

1

12

-

-

-

18

8

4

12

-

-

-

134

2) หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 2,374 คน
2.1) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2,188 คน

2.2) หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

186 คน

2.3) หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น

-

คน

2.4) หลักสูตรระยะสั้น ตชด.

-

คน

2.5) หลักสูตร ปชด.

-

คน

2.6) หลักสูตรอื่นๆ (ระยะสั้นหลากหลาย)

-

คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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2. เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา (ปีการศึกษา 2561)
1) หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 411 คน

หน่วย:คน

ภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา/สาขา

รวม

ทวิภาคี

ทั้งสิ้น

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี รวม ปีท่ี ปีท่ี รวม ปีท่ี ปีท่ี รวม

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชายานยนต์
- สาขาวิชาไฟฟูากาลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

2

3

1

2

40
20
10

44 25 109
24 11 55
- - 10

-

11
5
-

10
20

- 4 14
46 44 110

-

11
8

1

2

11
5
-

20
10
10

11
7

31
10
17

151
70
27

11
8

10
10

-

10
10

35
128

2) หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
ลาดับที่
1
2
3

หลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
หลักสูตรอื่นๆ (ระยะสั้นหลากหลาย/108อาชีพ)
รวมทั้งหมด

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปี 2561
แผนรับ
2,500
200
1,000
3,700

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัตริ าชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีท่ผี ่านมา
รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2560
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป

หมวดรายจ่าย
ปวช.

1. งบบุคลากร

4,713,240.00
1,101,540.00
2,958,000.00
2,106,000.00

1,152,000.00

615,000.00

171,200.00

180,000.00

50,000.00
50,000.00

300,000.00

2.2.1.ค่าเบีย้ เลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
2.2.2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง
2.2.3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.2.4.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.5.ค่าจ้างเหมาบริการ
2.2.6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่
2.2.7.เงินสบทบประกันสังคม
2.2.8.ค่าประกันภัยรถยนต์

งานวางแผนและงบประมาณ

804,400.00
300,000.00

20,000.00
30,000.00

2.2 ค่าใช้สอย

2.3.1.วัสดุกอ่ สร้าง
2.3.2.วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
2.3.3.วัสดุสานักงาน
2.3.4.วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
2.3.5.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.3.6.วัสดุการศึกษา
-แผนกวิชาช่างยนต์
-แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง
-แผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์
-แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-แผนกวิชาการบัญชี
-แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
-แผนกวิชาอาหาร+ขนม
-แผนกวิชาขนม

613,200.00
1,152,000.00

180,000.00
672,000.00

2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา
2.1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

2.3 ค่าวัสดุ

7,256,100.00
5,354,100.00

1.1 เงินเดือน
1.2 พนักงานราชการ
1.3 เงินประจาตาแหน่ง
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4.1 ครูพิเศษสอน 17 อัตรา
1.4.2 เจ้าหน้าที่ 12 อัตรา
1.4.3 พนักงานขับรถ2คน
1.4.4 นักการภารโรงยาม8คน

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

บกศ.

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

615,000.00

171,200.00

324,800.00

171,200.00

78,800.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
16,000.00
20,000.00
140,000.00
20,000.00

179,600.00

180,000.00
100,000.00
20,000.00

19,000.00
150,000.00
446,000.00
190,000.00
110,000.00
10,000.00
30,000.00
26,000.00
80,000.00

19,600.00
160,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2560
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
8,000.00
5,000.00
10,000.00

หมวดรายจ่าย
ปวช.
-แผนกวิชาตัดผม
-แผนกวิชาเสริมสวย
-แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
-แผนกวิชาศิลปะ ประดิษฐ์
-แผนกวิชาพื้นฐานช่าง
2.3.7.วัสดุหนังสือวารสารและตารา
2.3.8.วัสดุห้องสมุด
2.3.9.วัสดุคอมพิวเตอร์
2.3.10.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2.3.11.วัสดุการเกษตร
2.3.12.ค่าเวชภัณฑ์
2.3.13.วัสดุงานบ้านงานครัว
2.3.14.วัสดุงานวิจัยและประกันคุณภาพ
2.3.15.วัสดุสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษา

3.งบลงทุน

4.1.ค่าไฟฟูา
4.2.ค่าน้าประปา
4.3.ค่าโทรศัพท์
4.4.ค่าไปรษณีย์
4.5.ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

5.โครงการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

บกศ.

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

2,600,000.00

3.1ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ปรับปรุงระบบประปา
ปรับปรุงห้องน้า/ห้องส้วม

4.งบค่าสาธารณูปโภค

หน้า 29

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

1,900,000.00
700,000.00
700,000.00

115,600.00

350,000.00

150,000.00

100,000.00

276,000.00
48,000.00
12,000.00
14,000.00

150,000.00

15,600.00

150,000.00

1.เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาฯ
2.จัดซือ้ วัสดุ เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.ประเมินสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา*
4.จัดทาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
5.ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือแม่ข่าย
6.อบรมการใช้ระบบ v-cop ครูที่ปรึกษา
7.ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
8.สารวจความพึงพอใจของครูฯ

135,300.00
50,050.00

315,070.00

1,831,067.00
38,075.00

291,705.00

10,000.00
10,000.00

20,000.00
14,200.00
5,050.00
23,875.00
5,000.00

9.อบรมการเขียนแผนธุรกิจ*
10.หารายได้ระหว่างเรียน (โครงการใหญ่) *
11.ศูนย์บ่มเพาะใหญ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ*

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ าน
ประชาสัมพันธ์
จัดทาสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

150,000.00

83,350.00

4,400,000.00

55,650.00
4,900.00
15,800.00
150,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

250,000.00
50,000.00

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หมวดรายจ่าย
ปวช.
การจัดซุ้มแสดงความยินดี
จัดซือ้ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

ฝ่ายวิชาการ
1.เชิญวิทยากรภายนอกอบรมให้ความรู้ในสาขางาน
2.ศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า แพร่หล่อตระกูลผู้แทน
จาหน่ายโตโยต้า จากัด
3.ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับ บริษัท อีซูซุ
แพร่ จากัด
4.ขับขี่ปลอดภัย HONDA
5.พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ าร สาขาไฟฟูากาลัง
6.เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางานไฟฟูากาลัง
7.ศึกษาดูงานสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
8.ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ครุภัณฑ์สาขาวิชาช่าง
ไฟฟูากาลัง
9.พัฒนาห้องเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
10.ซ่อมแซมครุภัณฑ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์
11.ศึกษาดูงานบริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
12.สัมมนาการบัญชี
13.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
14.วันคริสต์มาส
15.วันวิทยาศาสตร์
16.วันสุนทรภู่
17.วันภาษาไทย
18.วันอนุรักษ์ทักษะภาษา แต่งกายลานนาสูป่ ีอาเซียน
2560
19.จัดซือ้ ครุภัณฑ์ ด้านงานครัว
20.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาธิตแนะแนววิชาชีพเสริม
สวย
(ไบโอวูเมนส์)
21.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาธิตแนะแนววิชาชีพเสริม
สวย
(Lolane pixel)
22.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การแต่งหน้า ดูแลผิวและ
บุคลิกภาพ
23.แข่งขันทักษะวิชาชีพเสริมสวยระดับภาคและ
ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560
24.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษา
25.ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
26.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
และพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง*
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รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2560
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป
7,000.00

บกศ.

1,400,000.00

1,900.00

315,070.00

1,900.00

11,600.00

92,992.00

35,969.00
1,000.00

5,000.00
2,000.00
30,000.00
8,000.00
1,000.00
20,000.00
39,800.00
40,000.00
2,000.00
4,250.00
1,000.00
3,669.00
5,000.00
4,500.00
10,000.00
7,800.00
18,400.00
4,700.00

5,200.00

8,800.00
15,200.00

4,400.00
5,000.00
15,000.00

27.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*

5,000.00

28.การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี*
29.นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
30.ห้องสมุด เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
31.จัดซือ้ ชั้นเหล็กวางหนังสือ

8,000.00

งานวางแผนและงบประมาณ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

2,000.00
8,000.00
59,712.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2560
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป

หมวดรายจ่าย
ปวช.
32.จัดสร้างครูแกนนา เพื่อเป็นติวเตอร์สอนเสริม
ในวิทยาลัย Pre-V-net*
33.สัปดาห์วันวิชาการ
34.แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา
35.แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ช่างตัดผมชาย ระดับ
ภาค
และระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560

บกศ.
2,000.00

25,658.00
20,000.00

34,342.00

6,000.00

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

255,736.00

1.การไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุ
2.ประชุมผู้ปกครอง
3.การบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ
4.วันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.Big cleaning day
6.อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่
7.ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
8.แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ (กีฬาฟุตซอล)
9.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
10.เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจากองประดับแถบสี
ลูกเสือ
11.อบรมระเบียบวินัยจราจร ลูกเสือวิสามัญ
12.ส่งเสริมประชาธิปไตย
13.ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2560
14.จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
15.ปัจฉิมนิเทศ
16.แนะแนวสัญจร
17.ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
18.จัดเก็บแฟูมสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษา
19.อบรมครูทปี่ รึกษา ดูแลนักเรียน นักศึกษา

ฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

งานวางแผนและงบประมาณ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

25,000.00
15,000.00
30,000.00
30,000.00
6,000.00
15,000.00
3,000.00
5,000.00
30,000.00
30,000.00
3,000.00
3,000.00
1,650.00
20,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
18,176.00
4,910.00

730,600.00

321,200.00

8,602,940.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1,647,070.00

1,414,379.00
4,995,446.00

264,575.00

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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3.2. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เงินรายได้สถานศึกษา 2561 (บกศ.)
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ต.ค.60 – มี.ค. 61)

จานวน 388 คน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (พ.ค.61 – ต.ค. 61)

จานวน 411 คน

2. ประมาณการรายรับ บกศ.
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,200,000

บาท

รายรับที่คาดว่าจะเก็บได้จากนักศึกษา ปวช.

-

บาท

รายรับที่คาดว่าจะเก็บได้จากนักศึกษา ปวส.
รายรับที่คาดว่าจะเก็บได้จากนักศึกษาสมทบ+ทวิภาคี
รวม

157,400

บาท

-

บาท

2,357,400

บาท

3. ประมาณการประเภทรายจ่าย(แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร

-

บาท

งบดาเนินงาน

-

บาท

100,000

บาท

-

บาท

57,400

บาท

-

บาท

งบลงทุน

-

บาท

งบอุดหนุน

-

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบรายจ่ายอื่น ๆ

บาท

งานพัฒนาด้านคุณภาพสถานศึกษา

543,021

บาท

สารองฉุกเฉิน

1,656,979

บาท

2,357,400

บาท

รวม
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เงินอุดหนุนพื้นฐาน 2561
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ต.ค.60 – มี.ค. 61)

จานวน 388 คน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (พ.ค.61 – ต.ค. 61)

จานวน 411 คน

2. ประมาณการรายรับ
ยอดเงินได้รับจัดสรร
รวม

1,842,800

บาท

1,842,800

บาท

3. ประมาณการประเภทรายจ่าย(แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร

บาท

ข้าราชการ 14 อัตรา

-

บาท

เงินประจาตาแหน่ง

-

บาท

ครูพิเศษสอน 15 อัตรา

-

บาท

เจ้าหน้าที่ 12 อัตรา

1,152,000

บาท

พนักงานขับรถ 2 คน

-

บาท

นักการภารโรงยาม 8 คน

-

บาท

-

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

ค่าใช้สอย

100,420

บาท

ค่าวัสดุ

121,345

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

-

บาท

งบลงทุน

-

บาท

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

บาท

469,035

บาท

-

บาท

1,842,800

บาท

งานพัฒนาด้านคุณภาพสถานศึกษา
สารองฉุกเฉิน
รวม
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เงินงบประมาณประจาปี 2561
1. ประมาณการรายรับ
งบบุคลากร(พนักงานราชการ)

2,273,520

บาท

ปวช.

256,600

บาท

ปวส.

256,000

บาท

ระยะสั้น

9,089,881

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

1,257,600

บาท

97,761

บาท

งบอุดหนุน

1,842,800

บาท

งบลงทุน

2,005,200

บาท

17,079,362

บาท

งบดาเนินงาน

เงินสมทบประกันสังคม

รวม

2. ประมาณการประเภทรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร

บาท

พนักงานราชการ

2,273,520

บาท

ครูพิเศษสอน 15 อัตรา

1,890,000

บาท

เจ้าหน้าที่ 12 อัตรา

1,152,000

บาท

พนักงานขับรถ 2 คน

180,000

บาท

นักการภารโรงยาม 8 คน

672,000

บาท

งบดาเนินงาน

บาท

ค่าตอบแทน

435,000

บาท

ค่าใช้สอย

474,191

บาท

ค่าวัสดุ

781,245

บาท

1,257,600

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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งบลงทุน

บาท

โครงการปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัย

1,115,200

บาท

โครงการจัดหาครุภัณฑ์

890,000

บาท

งบอุดหนุน

บาท

งบรายจ่ายอื่น ๆ

บาท

งานพัฒนาด้านคุณภาพสถานศึกษา
สารองฉุกเฉิน
รวม

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

836,875

บาท

1,656,979

บาท

17,079,362

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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3.3. สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดรายจ่าย

รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2561
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
บกศ.
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป
256,600.00

1. งบบุคลากร
1.1 พนักงานราชการ
1.2 ครูพิเศษสอน 15 อัตรา
1.3 เจ้าหน้าที่ 12 อัตรา และประกันสังคม
1.4 พนักงานขับรถ 2 คน
1.5 นักการภารโรงยาม 8 คน
รวมงบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา
รวมงบค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1.ค่าเบีย้ เลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
2.2.2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง
2.2.3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.2.4.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.5.เงินสบทบประกันสังคม
2.2.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
รวมงบค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1.วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
2.3.2.ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
2.4 วัสดุการศึกษา
-แผนกวิชาช่างยนต์
-แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง
-แผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์
-แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-แผนกวิชาการบัญชี
-แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
-แผนกวิชาอาหาร+ขนม
-108 อาชีพ
-แผนกวิชาตัดผม
-แผนกวิชาเสริมสวย
-แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
-แผนกวิชาศิลปะ ประดิษฐ์
-แผนกวิชาพื้นฐานช่าง
2.4.1.วัสดุหนังสือวารสารและตารา
2.4.2.ค่าเวชภัณฑ์
2.4.3.วัสดุงานบ้านงานครัว
รวมงบค่าวัสดุ
3.งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

งานวางแผนและงบประมาณ

256,000.00

9,089,881.00

1,842,800.00

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

2,200,000.00

297,350.00

IT
194,000.00

2,273,520.00
1,890,000.00
1,152,000.00

256,600.00

256,000.00

180,000.00
672,000.00
5,015,520.00
803,671.00

1,152,000.00
221,765.00

135,000.00
200,000.00
335,000.00
182,250.00
17,750.00

82,600.00
59,000.00
10,000.00
30,000.00
10,000.00
45,000.00
15,000.00

100,000.00
100,000.00

66,010.00
32,750.00
10,000.00
57,670.00

200,000.00

97,761.00
10,000.00
173,771.00

18,600.00

119,900.00

100,420.00
41,345.00
30,000.00

37,400.00
20,000.00

10,000.00
20,000.00
20,000.00
121,345.00

57,400.00

37,400.00

15,000.00
55,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00

251,600.00

157,400.00

56,000.00

294,900.00
2,005,200.00
890,000.00
1,115,200.00
2,005,200.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หมวดรายจ่าย
4.งบค่าสาธารณูปโภค
4.1.ค่าไฟฟูา
4.2.ค่าน้าประปา
4.3.ค่าโทรศัพท์
4.4.ค่าไปรษณีย์
4.5.ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
รวมงบค่าสาธารณูปโภค
5.โครงการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
2.จัดซือ้ วัสดุสานักงานฝุายแผนงานและความร่วมมือ
3.ประเมินสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา*
4.จัดทาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
5.พัฒนาระบบสารสนเทศ
6.พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนการสอน
7.ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ทวิภาคีและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
8.ศูนย์บ่มเพาะใหญ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ*
9.อบรมการเขียนแผนธุรกิจ*
10.หารายได้ระหว่างเรียน (โครงการใหญ่) *
11.การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษา
12.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การแต่งหน้า ดูแลผิว
และบุคลิกภาพ (occ)
13.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาธิตแนะแนววิชาชีพ
เสริมสวย (bio women)
14.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาธิตแนะแนววิชาชีพ
เสริมสวย (loland)
รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา
2.จัดซือ้ วัสดุสานักงาน งานบุคลากร
3.จัดซือ้ วัสดุสานักงาน งานบริหารงานทั่วไป
4.อบรมการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
จัดซือ้ จัดจ้าง ปี 2560
5.จัดซือ้ วัสดุสานักงาน งานทะเบียน
6.ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย เพื่อรับสมัครนักเรียน
7.จัดซือ้ ครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์
8.จัดซือ้ วัสดุปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
9.จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน งานพัสดุ
10.จัดซือ้ วัสดุสานักงาน งานการเงิน
11.จัดซือ้ วัสดุสานักงาน งานบัญชี
12.ปรับปรุงห้องประชุม อาคารวิทยบริการ
13.ซ่อมแซมหลังคาอาคารอานวยการ/ปฏิบัตกิ ารฯ
รวมฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานวางแผนและงบประมาณ
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รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2561
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
บกศ.
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

1,200,000.00
1,124,000.00
50,000.00
12,000.00
14,000.00

IT
194,000.00

57,600.00
57,600.00

1,200,000.00

20,717.00
26,087.00

18,063.00

งปม.สอศ.
6,450.00
15,940.00
45,865.00
10,000.00

งปม.สอศ.
งปม.สอศ.
งปม.สอศ.
30,000.00
11,853.00
10,550.00
10,550.00
65,490.00

15,940.00

78,780.00

45,865.00

30,000.00
7,400.00
37,700.00
6,550.00
22,400.00
7,870.00
31,500.00
11,000.00
12,500.00
16,060.00
9,000.00
200,000.00
162,000.00
266,095.00

191,980.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

362,000.00

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หมวดรายจ่าย
ฝ่ายวิชาการ
1.อบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ขับขี่ปลอดภัยในการใช้แก๊สรถยนต์
2.ศึกษาดูงานแผนกช่างยนต์
3.อบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัยในรถจักรยานยนต์
4.ห้องเรียนเฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์
5.ห้องเรียนเฉพาะทางเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์
6. .ศึกษาดูงานบริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
7.พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารสาขางานไฟฟูา
กาลัง
8.เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางานไฟฟูา
กาลัง
9 ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขางานไฟฟูา
กาลัง
10.ศึกษาดูงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
11.พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12.เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13.ออมเพื่ออนาคต
14.ศึกษาดูงานสถานประกอบการบัญชี
15.เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางานการ
บัญชี
16.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษา
17.การส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูวิทยาลัยสารพัดช่าง
แพร่
18.ตามหายอดนักอ่าน
19.งานสัปดาห์ห้องสมุด
20.โครงการพัฒนางานหลักสูตร/วัดผล
21.วันวิชาการ (Open House)
22.การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี*
23.ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกงาน*
24.นิเทศการฝึกงาน*
25.แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับ อศจ.แพร่
26.การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้แก่บุคคลทั่วไป
รวมฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1.การไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุ
2.ประชุมผู้ปกครอง
3.การบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ
4.วันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.สารพัดช่างร้อยใจ พัฒนาวิทยาลัยฯ
(Big cleaning day)
6.อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษา
7.ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

งานวางแผนและงบประมาณ
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รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2561
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
บกศ.
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

IT

7,000.00
5,050.00
3,500.00
60,000.00
50,000.00
3,500.00
57,000.00
7,700.00
4,000.00
1,700.00
60,000.00
7,825.00
1,500.00
1,500.00
7,400.00
27,700.00
10,350.00

2,500.00
5,500.00
5,000.00

20,000.00
57,381.00

งปม.สอศ.
งปม.สอศ.
งปม.สอศ.
งปม.สอศ.
งปม.สอศ.
5,000.00

187,000.00

126,406.00

87,700.00

20,633.00
10,840.00
10,000.00
10,000.00
2,880.00
13,035.00
1,250.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หมวดรายจ่าย
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รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2561
เงินงบประมาณ
อุดหนุน
บกศ.
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
ทั่วไป

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

8.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
9.เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจากองประดับแถบ
สามสีลูกเสือวิสามัญ
10.อบรมระเบียบวินัยจราจร ลูกเสือวิสามัญ
11.ส่งเสริมประชาธิปไตย
12.ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปี2561
13.ปัจฉิมนิเทศ
14.แนะแนวสัญจร
15.ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
16.จัดเก็บแฟูมสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษา
17.ปล่อยปลา
18.หล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
19.จัดซือ้ จัดจ้างวัสดุสานักงานฝุายฯ
20.จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รวมโครงการ 4 ฝ่าย
รวมทั้งสิ้น
6.สารองฉุกเฉิน
คงเหลือ

งานวางแผนและงบประมาณ

IT

20,000.00
25,000.00
3,050.00
2,990.00
1,650.00

5,000.00
256,600.00
-

256,000.00

65,490.00
9,089,881.00

469,035.00
1,842,800.00

-

-

-

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

385,621.00
543,021.00
1,656,979.00
-

6,500.00
5,150.00
3,500.00
5,176.00
600.00
2,890.00
11,800.00
14,000.00
170,944.00
279,350.00
297,350.00
-

133,565.00
191,165.00
2,835.000
-

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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3.4 รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
ตาแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 111/120
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระราชบัญญั ติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไ ข้เ พิ่มเติม (ฉบับ ที่2) พ.ศ.2545
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 ปี/ครั้ง ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี โดยสานักงานรับรอ ง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.
ทุกส่วนงานในสถานศึกษา ควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดทารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ สมศ. และการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
ดังนั้น เพื่อให้เ กิ ด ความชัดเจนในการเตรีย มตัว เพื่อรับ การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึ ก ษา งานประกั น คุ ณ ภาพจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารงานประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมการ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดการอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกสายงาน
- เพื่อทาความเข้าใจเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
- เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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- เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
- มีแฟูมเอกสารที่พร้อมรับการประเมินภายใน จานวน 27 แฟูม
- มีแฟูมเอกสารที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จานวน 25 แฟูม
- มีแฟูมเอกสารที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
จานวน 48 แฟูม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสี่และ
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากร จานวน 60 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
- บุค ลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากร

- มีเอกสารรูปเล่มรายงาย
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของ
ทั้งหมดได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ
เชิงคุณภาพ

จานวน
60

หน่วยนับ
คน

10
80

เล่ม
%

20,717

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. 4. สรุปรายงานผล

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3




งานวางแผนและงบประมาณ
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/ตรวจ
แฟูม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

รวมเงิน

20,717

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

20,717

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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หน้า 43

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานงวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 106/111/122 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายแผนงานและความร่วมมือ ดาเนินงานไปตามวัตถุประสงค์จึงมีความ
จาเป็นที่ต้องจัดหาวัสดุสานักงานให้เพียงพอต่อความต้องการและพร้อมต่อการใช้งานและอานวยความ
สะดวกให้กับงานในฝุายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อใช้ในการจัดทางานเอกสาร
- เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- งานภายในฝุายแผนงานและความร่วมมือ จานวน 6 งาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- งานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานภายในฝุายแผนงานและความร่วมมือ จานวน 6 งาน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- งานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
งานภายในฝุายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
6

หน่วยนับ
งาน

- งานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่วางไว้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

100

%

44,150

บาท

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. 4. สรุปรายงานผล

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/ตรวจ
แฟูม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

รวมเงิน

44,150

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

44,150

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
ตาแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 111/120
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ นโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้มี
ความสอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในปริมาณ และคุณภาพ
ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง มี โ ครงการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีความขาด
แคลนด้ า นทรั พ ยากรต่ า งๆ ได้ มี โ อกาสเพิ่ ม พู น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ไ ด้
มาตรฐานคุณภาพทั้งระบบเพื่อเป็นการรองรับการประเมินของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ จึงได้
จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อเป็น
กิ จกรรมส่ง เสริมความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกั บ ระบบประกั น คุณภาพการศึก ษา การเตรีย มการ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุก
สายงาน
- เพื่อท าความเข้าใจเรื่องระบบและกลไกการประกั นคุณภาพการศึ ก ษาของวิท ยาลัย แก่
บุคลากร
- เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งตามแนวนโยบายการจั ดการศึ ก ษาแห่ งชาติ โดยน้ อ มน าแนวคิ ดหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้
มาตรฐานการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด
- เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมทั้ง บุค ลากรและวั สดุ อุป กรณ์ที่ จาเป็ นในการดาเนิ นการประกั น
คุณภาพการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีเอกสารรูปเล่มผลการดาเนินงานที่สมบูรณ์ จานวน 10 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- สถานศึก ษาพร้ อมรับ การประเมิน คุณ ภาพฯ และสถานศึก ษาผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพฯ ดังกล่าว
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากร จานวน 60 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
- บุค ลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงานประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

จานวน
60

หน่วยนับ
คน

- มีเอกสารรูปเล่มรายงาน
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีความรูแ้ ละทักษะที่
จาเป็นในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ สอศ.

10
80

เล่ม
%

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากร

เชิงคุณภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

-

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. 4. สรุปรายงานผล

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/ตรวจ
แฟูม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน งปม.สอศ.
งบประมาณรวมทั้งโครงการ งปม.สอศ.

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดทาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายปริยะ ดอกแก้ว
ตาแหน่ง หัวหน้างานวิจัยฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 111/122
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการทาการวิจัย โดยเฉพาะการทาวิจัย
ในชั้นเรียนที่สามารถนางานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ทาให้การจัดการศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย ฯ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษามี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้พื้นฐานความรู้ในเรื่องของงานวิจัยของครูและบุคลากรแต่ละคนไม่เท่ากัน
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทาวิจัยที่ถูกต้อง และมีแนว
ทางการดาเนินการวิจัยไปในทางเดียวกัน ทางงานวิจัยฯ จึงได้จัดทาโครงการถ่ายทอดความรู้แก่ครูในการ
จัดทาผลงานวิจัยขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการทางานวิจัย
- เพื่อนางานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ครูผสู้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจในการทางานวิจัย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- สถานศึกษานาผลงานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครู
และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครู จานวน 50 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ถ่ายทอด ความรูแ้ ก่ครูในการจัดทาผลงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ครูในการจัดทาผลงานวิจัยสามารถนาความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.00
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

- มีผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทาผลงานวิจัยสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปแก้ ไ ขปั ญ หาในชั้ น เรี ย น รวมทั้ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พฤษภาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

50
100

ผลงาน
ร้อยละ

6,450

บาท

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากร

เชิงคุณภาพ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปรายงานผล

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

รวมเงิน

6,450

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

6,450

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายศราวุธ เสียงหวาน
ตาแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107/122
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเรียนการสอนไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดย
สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ไ ด้ทั่ ว ไปในโลกอิ นเตอร์เ น็ ต หากแต่ตัว กลางสาหรับ ค้น คว้ าเข้าถึ งจากทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่มอี ยู่นั่นยังไม่ครอบคลุมในพืน้ ที่ที่ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถจะ
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง เช่นภายในอาคาร ห้องเรียนต่างๆ อีกทั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นสถานศึกษาที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้ง ใน ระดับ ปวช. ปวส. ทวิภาคี และวิชาชีพระยะ
สั้น โดยการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ต้องเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรีย นการสอน ต้องมีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเรีย น อีกทั้ง ยั งเป็นเสมือนห้องสมุด
ออนไลน์ในการให้บริการค้นคว้าข้อมูลต่างๆแก่ครูผู้สอน นักเรีย น นักศึกษา และผู้ฝึกอบรมวิชาชีพให้
สามารถค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งจะทาให้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้ นวิท ยาลั ย สารพัด ช่างแพร่จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยจะพัฒนา
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบ เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกอบรมวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก
วิชาชีพ ให้สามารถใช้งานเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง และเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตาม
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และมาตรฐานการการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก และโครงการส่งเสริม
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนการสอนขึน้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย
- เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนและหาความรู้

งานวางแผนและงบประมาณ
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอย่างพอเพียง
จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ใช้งานระบบเครือข่าย
สารสนเทศที่มคี ุณภาพและเหมาะสม
- ครู นักเรียน นักศึกษา และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง
- นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เข้าใช้ระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่สนใจได้เข้าใช้ระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด จานวน 400 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอย่างพอเพียง
จานวน 1 ชุด
- นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยได้ใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มี
คุณภาพและเหมาะสมคิดเป็น 80%
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
- มีวั สดุ อุ ปกรณ์ ในการพั ฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลั ย
สารพัดช่างอย่างพอเพียงจานวน 1 ชุด
- นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยได้ใช้งานระบบ
เครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561
งบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
400

หน่วยนับ
คน

1

ชุด

80

%

15,940

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน

15,940

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

15,940

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนการสอน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายศราวุธ เสียงหวาน
ตาแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107/122
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเรียนการสอนไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดย
สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ไ ด้ทั่ ว ไปในโลกอิ นเตอร์เ น็ ต หากแต่ตัว กลางสาหรับ ค้น คว้ าเข้าถึ งจากทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่มอี ยู่นั่นยังไม่ครอบคลุมในพืน้ ที่ที่ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถจะ
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง เช่นภายในอาคาร ห้องเรียนต่างๆ อีกทั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นสถานศึกษาที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้ง ใน ระดับ ปวช. ปวส. ทวิภาคี และวิชาชีพระยะ
สั้น โดยการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ต้องเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรีย นการสอน ต้องมีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เ น็ตในการเรีย น อีก ทั้งยั งเป็นเสมือนห้องสมุด
ออนไลน์ในการให้บริการค้นคว้าข้อมูลต่างๆแก่ครูผู้ส อน นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้
สามารถค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งจะทาให้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ ค รู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู้ ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึก วิ ช าชี พ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ระบบ
เครือข่ายไร้ส ายได้อย่างทั่ว ถึ ง และเป็นการจัดการศึก ษาให้สอดคล้องตามนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และ
มาตรฐานการการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก และโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้
ได้มาตรฐานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการ
เรียนการสอนขึน้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
- เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพได้ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและหาความรู้

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาลัยฯ อย่างพอเพียง
จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
ที่มคี ุณภาพและเหมาะสม
- ครู นักเรียน นักศึกษาและผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สายอย่างทั่วถึง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด จานวน 400 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาลัยฯ อย่างพอเพียง
จานวน 1 ชุด
- นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยได้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้ สายที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 80
- ครูทุกคนได้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง
- นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่สนใจได้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายในการเรียนการสอน
อย่างทั่วถึง

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
- นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยได้ใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายที่มีคุณภาพและเหมาะสม
กันยายน พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ
เชิงคุณภาพ

จานวน
400

หน่วยนับ
คน

1
80

ชุด
ร้อยละ

45,865

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4




งานวางแผนและงบประมาณ



เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน

45,865

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

45,865

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย จันทร์สว่าง
ตาแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข็มแข็ง และความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในสภาวะการณ์
แข่ง ขันปั จจุบั น และอนาคต จาเป็น ต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่มี คุณภาพ การอาชี วศึก ษาซึ่ งเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการผลิตกาลังคนสู่งานอาชีพ จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการ
ผลิตหรือบริการ โดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนด้วย
การปฏิ บั ติ จริ ง ซึ่งการศึ ก ษาระบบทวิ ภาคี เ ป็น การศึ ก ษาระบบหนึ่ ง ที่เ น้ นให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บัติ จ ริ ง เป็ น
การศึ ก ษาระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ และเป็ น นโยบายที่ ส าคั ญ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และตรงตาม
วัตถุประสงค์ งานทวิภาคีจึงได้จัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ 2561
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับครู
และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ
- เพื่อสร้างความสัมพั นธ์ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีสถานประกอบการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย/สถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2561
จานวน 20 แห่ง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- มีส ถานประกอบการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย/สถานศึก ษาเครือข่ายร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
- มีสถานประกอบการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย/สถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2561
จานวน 20 แห่ง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- หน่วยงานภาคีเครือข่าย/สถานศึกษาเครือข่าย/สถานศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีสถานประกอบการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย/สถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2561
จานวน 20 แห่ง
- มี ค วามร่ ว มมื อ ในด้ า นบุ ค ลากรร่ ว มกั น และมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั น เพิ่ ม ขึ้ น ให้
สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
- มี ส ถานป ระกอ บ การ/หน่ ว ยงา นภาคี เ ครื อ ข่ า ย /
สถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2561 จานวน 20 แห่ง
- มีความร่วมมือในด้านบุคลากรร่วมกัน และมีการพัฒนา
หลั ก สู ต รร่ ว มกั นเพิ่ ม ขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช าและ
มาตรฐานวิชาชีพ

ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
20

หน่วยนับ
แห่ง

100

%

10,000

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

10,000
10,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศษิ ฏ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริม ผลิตผล การค้าฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107/116/122 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนรู้ก ารสอนสายวิชาชีพ นั้น มุ่งเน้นให้ผู้เ รีย นมีทัก ษะฝีมือในวิชาชีพตาม
สาขาวิชา โดยในการจัดการเรียนการสอน คานึงถึงการฝึกทักษะ การสร้างชิ้นงาน ซึ่งแต่เดิมเมื่อสามารถ
สร้างชิ้นงานได้ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา แต่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเติมถึงเรื่อง
การนาชิ้นงานทางวิชาชีพไปสร้างรายได้ โดยสามารถนาไปจาหน่าย และสามารถให้บริการด้านอาชีพ ซึ่ง
เป็นการนาไปสู่การประกอบอาชีพอิสระต่อไป ฝุายวางแผนฯ คานึงถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้กาหนด
โครงการผลิตเพื่อจาหน่ายและบริการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแต่ละสาขางาน
- เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้คิดเป็น ทาเป็น จัดการเป็นผูป้ ระกอบการ
ในอนาคต
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส. ทุกสาขางาน ผ่านการฝึกทักษะและประสบการณ์
งานอาชีพ พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จานวน 50 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะและประสบการณ์งานอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส. ทุกสาขางานผ่านการฝึกทักษะและประสบการณ์

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะและประสบการณ์งานอาชีพ
- นักศึกษาสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระได้
- นักศึกษามีทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพ และการประกอบอาชีพอิสระ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.

เชิงคุณภาพ นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะและประสบการณ์งานอาชีพ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

100

%

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

งปม.สอศ.
งปม.สอศ.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศษิ ฏ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริม ผลิตผล การค้าฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107/116/122 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มมากขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น
เพื่อ เป็ นการเสริ มประสบการณ์แ ละเพิ่ม พูน ความรู้นาไปใช้ อย่ างเหมาะสมและให้ เ ห็ นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ จึงเห็นความสาคัญในการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการศึ กษาดูงานสถานประกอบการ
และเพื่อให้เป็นการตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษารู้จักการประกอบธุรกิจระหว่างเรียน หาประสบการณ์ในระหว่างเรียนลดภาระค่าใช้จา่ ยผูป้ กครอง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามโครงการดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติตรงตามเปูาหมายและตัวชีว้ ัดของโครงการหลักต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบและได้เห็นถึงการนาความรูไ้ ปปฏิบัติงานด้านต่างๆ
- เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ ละประสบการณ์นอกห้องเรียน
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การประกอบอาชีพในระหว่างการเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน
- มีธุรกิจเพิ่มขึ้นในสถานศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการอบรมเขียนแผนธุรกิจและศึกษา
ดูงานสถานประกอบการ
- มีธุรกิจเพิ่มขึ้นในสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จานวน 50 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
และศึกษาดูงานสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดตี ่อการประกอบอาชีพในระหว่างการเรียน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการอบรม
เขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
งบประมาณ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

100

%

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน งปม.สอศ.
งบประมาณรวมทั้งโครงการ งปม.สอศ.

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
หารายได้ระหว่างเรียน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศษิ ฏ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริม ผลิตผล การค้าฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107/116/122 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และฝึก
การปฏิ บัติ ส่ง เสริ มให้คิ ด เป็น สามารถนาไปจ าหน่า ยเพื่อ เป็น การสร้า งรายได้ ซึ่ง เป็ นการน าไปสู่ ก าร
ประกอบอาชีพอิสระต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา
- เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีธุรกิจเดิมที่ได้รับการต่อยอดและมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้ มี จานวน 6 ธุรกิจ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการดาเนินธุรกิจจริง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- มีธุรกิจเดิมที่ได้รับการต่อยอดและมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้ มี จานวน 6 ธุรกิจ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
มีธุรกิจเดิมที่ได้รับการต่อยอดและมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้

นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ
เชิงคุณภาพ

จานวน
6

หน่วยนับ
ธุรกิจ

100

%

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

งปม.สอศ.
งปม.สอศ.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 65

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
ตาแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 111/122
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข้เ พิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และการประเมินภายนอกนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5
ปี โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ทุกส่วนงานในวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเอง และการจัดทารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเอง ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ สมศ.
ดั งนั้น เพื่อให้เ กิ ด ความชัดเจนในการเตรีย มตัว เพื่อรับ การประเมินคุณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษา อาชีวศึกษา งานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามขึน้ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การเตรียมการ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกขอสถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา
- เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
- เพื่อทาความเข้าใจเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
แก่บุคลากร
- เพื่อเตรีย มความพร้อมทั้งบุคลากร และวัสดุอุป กรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินการประกั น
คุณภาพการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 66

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีแฟูมเอกสารที่พร้อมรับการประเมินภายใน จานวน 27 แฟูม
- มีแฟูมเอกสารที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จานวน 25 แฟูม
- มีแฟูมเอกสารที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
จานวน 48 แฟูม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- สถานศึ ก ษาพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพฯ และสถานศึ ก ษาผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพ
- สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรอบสี่และการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากร จานวน 50 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบกลไกการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3 ไปในทิศทางเดียวกัน
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการดาเนินงาน ประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3
- วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

- มีแฟูมเอกสาร
- บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ของ
ทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการประเมินสถานศึกษา
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

100
80

%
%

30,000

บาท

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากร

เชิงคุณภาพ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปรายงานผล

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3




งานวางแผนและงบประมาณ




4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/ตรวจ
แฟูม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

รวมเงิน

30,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

30,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้า ดูแลผิวและบุคลิกภาพ
ความร่วมมือกับ บริษัท โอซีซี จากัด มหาชน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย จันทร์สว่าง /นางสาวดวงนภา ใยบัว
ตาแหน่ง ครู สาขาวิชาเสริมสวย
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 118
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาและบริษัท โอซีซี จากั ด มหาชน ฝึก อบรมการแต่งหน้าให้แก่นัก ศึก ษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาเทคนิคการแต่งหน้า การดูแล
ผิวพรรณและการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีประสิท ธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวติ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและบุคคลทั่วไป นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่ตอ้ งการประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์
- เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถนาไปพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างอาชีพและ
เพิ่มรายได้ตอ่ ไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป จานวน 30 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป มีความรู้และประสบการณ์ ได้ฝึกการปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป จานวน 30 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เ ข้ารับ การอบรม ผ่านการฝึกอบรม จานวน 30 คน มีความรู้และประสบการณ์บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช.
ปวส. ประชาชนและบุคคลทั่วไป
ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการฝึกอบรม
มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2561
งบประมาณ

จานวน
30

หน่วยนับ
คน

100

%

11,853

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

11,853
11,853

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 70

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตแนะแนววิชาชีพเสริมสวย
ความร่วมมือกับ บริษัท ไบรโอวูเมนต์ จากัด มหาชน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย จันทร์สว่าง / นางสาวดวงนภา ใยบัว
ตาแหน่ง ครู สาขาวิชาเสริมสวย
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 118 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นสาขางานเสริมสวย
ให้ กั บ ประชาชนและบุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ พั ฒ นาเทคนิ ค การเสริ ม สวย และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพให้ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตแนะแนว วิชาชีพเสริมสวย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและบุคคลทั่วไป นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ตอ้ งการประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเสริมสวย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. /ปวส. ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป จานวน 50 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. /ปวส. ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป มีความรู้และประสบการณ์ ได้ฝึกการปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 71
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป จานวน 50 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เ ข้ารับการอบรม ผ่านการฝึกอบรม จานวน 50 คน มีความรู้และประสบการณ์ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับ
ปวช. ปวส. ประชาชนและบุคคลทั่วไป
เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้ารับการอบรม ผ่านการฝึกอบรม
ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

100

%

10,550

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน

10,550

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

10,550

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 72
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตแนะแนววิชาชีพเสริมสวย
ความร่วมมือกับ บริษัท เอส.ซี.เสรีชัย บิวตี้ จากัด (lolane pixel)
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย จันทร์สว่าง / นางสาวดวงนภา ใยบัว
ตาแหน่ง ครู สาขาวิชาเสริมสวย
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 118 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้จัดฝึกอบรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท
เอส.ซี.เสรีชัย บิวตี้ จากัด (lolane pixel) เพื่อฝึกอบรมทาสีผมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาเทคนิคการทาสีผม การดูแลผิวพรรณ และการพัฒนา
บุคลิกภาพให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวติ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและบุคคลทั่วไป นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่ตอ้ งการประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูแ้ ละประสบการณ์
- เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถนาไปพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างอาชีพและ
เพิ่มรายได้ตอ่ ไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักศึกษาหลักสูตร ระดับปวช. ปวส.ประชาชนและบุคคล
ทั่วไป จานวน 50 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูแ้ ละประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 73
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึก ษาหลัก สู ตรวิชาชีพระยะสั้น /นัก ศึกษาหลัก สูตรระดับ ปวช./ปวส./ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป จานวน 50 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์ ผ่านการอบรม ร้อยละ 100
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น /นักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปวช./ปวส./ประชาชนและบุคคลทั่วไป
เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ผ่านการอบรม
ธันวาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ

จานวน
30

หน่วยนับ
คน

100

%

10,550

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

10,550
10,550

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 74

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเซ็น เชาว์ถาวร
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 101
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านัก มาตรฐานการอาชีวศึก ษา ก าหนดให้มีก ารศึก ษาดูง านของบุคลากรเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการทางานของบุคลากรและจากการสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ใช้ใน
วิทยาลัยฯ มีความจาเป็นของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อง่ายต่อการรวบรวมและ
สรุปผลงานประกันคุณภาพเฉพาะวิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ
จานวน 62 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ
และ กาหนดเปูาหมายในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากร จานวน 62 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 75
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ และตามภาระ
งานจานวน 62 คน
2. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ
และตามภาระงาน ซึ่งกาหนดเปูาหมายในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

บุคลากร

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
งานประกันคุณภาพ และตามภาระงาน
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
62

หน่วยนับ
คน

100

%

30,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

30,000
30,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน งานบุคลากร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเซ็น เชาว์ถาวร
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 101
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายวิชาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสานักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยสารพัด
ช่างแพร่ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานบุคลากรมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานบุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงานดี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

จานวน
1

หน่วยนับ
งาน

-เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงาน
บุคลากรมากยิ่งขึ้น
-ผูป้ ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้
ประสิทธิผลของงานดี
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

100

%

7,400

บาท

เชิงปริมาณ

บุคลากร

เชิงคุณภาพ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

7,400
7,400

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเซ็น เชาว์ถาวร
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 106 โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายวิชาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสานักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อ การใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยสารพัด
ช่างแพร่ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
- มีนักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องเข้าร่วมแสดงความยินดีมากขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ได้วัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานบุคลากรมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานสารบรรณ มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

งานสารบรรณ มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

เชิงคุณภาพ

ผูป้ ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผล
ของงาน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560
ดาเนินงาน

จานวน
1

หน่วยนับ
งาน

100

%

11,815

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

11,815
11,815

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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หน้า 80

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน งานทะเบียน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 114
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานในงานทะเบียน บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ
สานักงาน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิ บัติงานใน
งานทะเบียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของงานทะเบียนให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูป้ ฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานทะเบียน มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผูป้ ฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้
ประสิทธิผลของงาน
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

22,400

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

22,400
22,400

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เปิดทาการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอื่นๆ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 จะมี
นัก ศึก ษาที่ส าเร็จการศึก ษาตามหลั ก สู ตรจานวนดัง กล่าวและจะท าการเปิด นัก ศึก ษาใหม่ เพื่อ เข้ารั บ
การศึกษาต่อในปี 2561
ด้ว ยเหตุผลดั ง กล่า ว งานประชาสัม พัน ธ์ วิ ท ยาลัย สารพัด ช่า งแพร่ จึง ได้ท าการจั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปี
การศึกษา 2561 และเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาททางด้านวิชาชีพของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคม
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการทางด้านวิชาชีพ
ได้รับทราบและเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นปูายไวนิล/แผ่นพับ/วารสารประจาปี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป
- การประชาสัมพันธ์เป็นผลทาให้จานวนผู้เรียนของสถานศึกษาเพิ่มขึน้
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูเ้ รียนของสถานศึกษาเพิ่มขึน้
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- พืน้ ที่อาเภอสูงเม่น อาเภอเมือง และอาเภอใกล้เคียง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงแนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยฯอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนทั่วไปได้รับทราบบทบาทและภารกิจของวิทยาลัยฯตลอดจนมีทัศนคติที่ดรต่อ
สถานศึกษาแห่งนี้
3. ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงหลักสู ตรการจัดการเรียนการสอนชองวิทยาลัยฯและมีความ
ตระหนักในการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีสือ่ ประชาสัมพันธ์แผ่นปูายไวนิล /สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
วารสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
ปริมาณผู้เรียนของสถานศึกษาเพิ่มขึน้
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

5

%

7,870

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

7,870
7,870

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เปิดทาการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอื่นๆ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ให้กับ
สังคมและชุมชนได้รับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของวิทยาลัย
สารพัดช่างแพร่จึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง งานประชาสัมพันธ์จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดทาสื่อวีดี
ทัศน์เพื่อนาเสนอวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆที่มกี ารจัดงานหรือจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จึงใช้วีดีทัศน์
เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดหาวัสดุในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาททางด้านวิชาชีพของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัดของสังคมและ
ชุมชน
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการ
ศึกษาทางด้านวิชาชีพได้รับทราบและเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีครุภัณฑ์ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วดี ีทัศน์ จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีขอ้ มูลในการประกอบกิจกรรมของวิทยาลัยทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
6. กลุ่มเป้าหมาย
- วิทยาลัยฯ มีขอ้ มูลในการนาไปประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลในการประกอบกิจกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- วิทยาลัยฯ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวไปพัฒนาในการปฏิบัติงาน
และประกอบการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
- มีครุภัณฑ์ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วดี ีทัศน์

- วิทยาลัยฯ ได้ขอ้ มูลในการประกอบกิจกรรมที่มีคุณภาพ
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- วิทยาลัยฯ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการใช้งานอุปกรณ์
ดังกล่าวไปพัฒนาในการปฏิบัติงานและประกอบการบริหาร
จัดการศึกษาต่อไป
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
1

หน่วยนับ
ชุด

100

%

31,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

31,500
31,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซือ้ วัสดุ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เปิดทาการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอื่นๆ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ให้กับ
สังคมและชุมชนได้รับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของวิทยาลัย
สารพัดช่างแพร่จึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง งานประชาสัมพันธ์จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดทาสื่อวีดี
ทัศน์เพื่อนาเสนอวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆที่มกี ารจัดงานหรือจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จึงใช้วีดีทัศน์
เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาททางด้านวิชาชีพของวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักของสังคม
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพได้รับทราบและเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ จานวน 2 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป
2. การประชาสัมพันธ์เป็นผลทาให้จานวนผู้เรียนขอสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. จานวน 200 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- พืน้ ที่อาเภอสูงเม่น อาเภอเมือง และอาเภอใกล้เคียง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนทั่วไปได้รับทราบบทบาทและภารกิจของวิทยาลัยตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วดี ีทัศน์

การประชาสัมพันธ์เป็นผลทาให้จานวนผู้เรียนของ
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
2

หน่วยนับ
ชุด

100

%

11,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

11,000
11,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเลิศพงศ์ คาเหมือง
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 114
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้รับ จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารศูนย์วิทยบริการ จานวน 1 หลัง และได้ดาเนินการก่ อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งใน
การก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการดังกล่าวนั้น ทางผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้ติดตั้งประตูบริเวณด้านหน้า
อาคารศูนย์วิทยบริการ จึงทาให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้อาคารศูนย์วิทยาบริการทางประตูใหญ่ด้านที่ติด
กับถนนบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการได้
ดังนั้น งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จึงได้จัดทาโครงการติดตั้งประตูใหญ่ด้าน
ที่ตดิ กับถนนบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการอาคาร
ศูนย์วิทยาบริการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อปรับปรุงเวทีห้องประชุม จานวน 1 เวที
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุครุภัณฑ์ ประจาห้องประชุม จานวน 1 ชุด
- เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผูท้ ี่เข้าไปใช้บริการภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีการปรับปรุงเวทีห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
- มีจานวนโต๊ะ+เก้าอีห้ อ้ งประชุม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการในห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักศึกษา จานวน 400 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ อาคารมีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพี ย ง อยู่ใ นสภาพใช้ ก ารได้ และมีแ หล่ ง เรี ย นรู้ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นครู แ ละนัก เรี ย น
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อการเรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ

จานวน
1

หน่วยนับ
ห้อง

มีอาคารวิทยบริการ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนครู
80
และนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
200,000
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

%

เชิงคุณภาพ

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

200,000
200,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ซ่อมแซมหลังคาอาคารอานวยการและอาคารปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเลิศพงศ์ คาเหมือง
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 114
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การซ่อมบารุงรักษา เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งต่ อสถานที่ของสถานศึกษาในการใช้งานการต่อ
เติมและการตกแต่งอาคารสถานที่ก็เช่นเดียวกัน ควรให้มีสภาพพร้อมใช้งานและความปลอดภัย เนื่องจาก
อาคารสถานที่บางแห่งชารุดเสียหายอายุการใช้งานหลายปี เพื่อให้การซ่อมบารุงเป็นไปอย่างเรียบร้อย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เป็นสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งก่อตั้งปี
2539 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีอายุใช้งานมากว่า 20 ปี มีสภาพชารุดและเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนการสอน หลังคาอาคารเรียนและอาคารสานักงานมีรอยรั่ว ทาให้น้ารั่วซึมลงมาทาให้วัสดุครุภัณฑ์ที่
อยู่ในห้องชารุดเสียหาย ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจัดทาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน
และอาคารอานวยการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความเหมาะสมสวยงามเป็นระเบียบเอื้อต่อการ
ปฏิบัติและเอื้อต่อการเรียนรู้ และปูองกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและอาคารสานักงาน จานวน 2 หลัง
- เพื่อให้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีความมั่นคงและปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมสาหรับ
การเรียนการสอน และไม่ก่ออันตรายต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
- เพื่อให้หอ้ งเรียน/ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและยืดอายุการใช้งาน
มากขึ้น
- เพื่อปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความปลอดภัย สะดวกเอื้ออานวยต่อการ
เรียนรู้และเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีการซ่อมแซมรอยรั่วหลังคาอาคารปฏิบัติการ ทั้ง 2 หลัง จานวน 412 ตารางเมตร

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการอาคารปฏิบัติการและอาคารอานวยการ
มีความพึงพอใจต่อความปลอดภัย ความสะดวก เอือ้ อานวยต่อการเรียนรูแ้ ละเหมาะสมกับการใช้งาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- หลังคาอาคารปฏิบัติการ /อาคารอานวยการ จานวน 2 หลัง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- อาคารปฏิบัติการ /อาคารอานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- อาคารปฏิบัติการ /อาคารอานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี อาคารมีส่งิ อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
อาคารปฏิบัตกิ าร /อาคารอานวยการ
มีอาคารปฏิบัตกิ าร /อาคารอานวยการ ที่ใช้บริการทางการศึกษา
และมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัย ความสะดวก เอือ้ อานวย
ต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับการ
ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
ดาเนินงาน

จานวน
2

หน่วยนับ
ห้อง

80

%

106,841

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

106,841
106,841

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซือ้ จัดจ้างปี 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายนพพร สุขทรัพย์
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 115
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
งานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากร ผู้รับผิ ดชอบ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การเกี่ ย วงานพั ส ดุ แ ละสิ น ทรั พ ย์ จึ ง ต้ อ งกระท าด้ ว ยความรอบคอบมี
หลั ก ฐานที่ชัด เจนตรวจสอบได้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่ อให้ก ารดาเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
วิทยาลัยที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว มีการ
ตรวจรับ การจั ด ซื้ อจัด จ้า ง การลงทะเบี ย น ให้ เ ป็ นไปอย่ างมี ป ระสิท ธิภาพอั นจะส่ง ผลต่ อการพั ฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนและการพัฒนาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการพัสดุและการเขียนจัดซื้อพัสดุ และวางแผนการ
ปฎิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบถูกต้อง
- เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
2560
- เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจาหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ครูและบุคลากร สามารถเขียนและจัดทาการจัดซื้อพัสดุได้อย่างถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- การพัสดุและการเขียนจัดซื้อพัสดุ และวางแผนการปฎิ บัติงานได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ
ถูกต้อง สามารถควบคุมการเบิก วัสดุ และครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 55 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- อาคารปฏิบัติการ /อาคารอานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- อาคารปฏิบัติการ /อาคารอานวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี อาคารมีส่งิ อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีบุคลากรเข้ารับการอบรม
บุคลากรมีความเข้าใจ และเขียนการจัดซือ้ ได้อย่างถูกต้อง
มีการวางแผนการปฏิบัตงิ านไว้ล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
ดาเนินงาน

จานวน
55

หน่วยนับ
คน

100

%

6,550

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

6,550
6,550

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สานักงานงานพัสดุ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายนพพร สุขทรัพย์
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 115
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายวิชาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุสานักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัย
สารพัดช่างแพร่ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- งานพัสดุ มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานพัสดุมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานพัสดุ มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 95

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- งานพัสดุ มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 %
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
งานพัสดุ มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย

งานพัสดุ มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน
คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

12,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

12,500
12,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งานการเงิน)
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศษิ ฏ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 116
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานในงานการเงิน บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ
ส านัก งาน อุป กรณ์ ที่ใ ช้ ใ นการประกอบการปฏิ บั ติง าน เพื่อ สนั บ สนุน การผู้ป ฏิบั ติง านให้ เ พี ย งพอต่ อ
ปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในงานการเงิน
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการและบังเกิดผลดีตอ่ ทางราชการ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของงานการเงินให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- งานการเงิน มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานพัสดุมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานการเงิน มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- งานการเงิน มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 %
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
งานการเงิน มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย

งานการเงิน มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน
คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

16,060

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

16,060
16,060

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่องานบัญชี
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศศิธร จับจ่าย
ตาแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 116
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานในงานบัญชี บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจาเป็นต้อง จัดหาวัสดุ
สานักงาน อุป กรณ์ที่ใ ช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิ บัติงานใน
งานบัญชี ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของงานบัญชีให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- งานบัญชี มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานพัสดุมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- งานบัญชี มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- งานบัญชี มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 %

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
งานบัญชี มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย

งานบัญชี มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน
คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

9,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

9,000
9,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิถุนายน เป็นวันไหว้ครู สถานศึกษาทุกแห่งได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปี
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพ ครู อาจารย์ และได้ระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์
ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้จัดพิธีไหว้ครู และบวรสรวงองค์พระวิษณุกรรมขึ้นทั้งนี้
เพื่อให้นัก เรีย น นัก ศึก ษา ได้แสดงความเคารพครู อาจารย์ และแสดงความเคารพนับ ถือต่อองค์พระ
วิษณุกรรมซึ่งเป็นบิดาแห่งช่าง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของ ครู อาจารย์
- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อองค์พระวิษณุกรรม
- เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้สบื ไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูและ
บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา จานวน 400 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% ได้ระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์
2. นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% ได้แสดงความเคารพต่อองค์พระวิษณุกรรม
3. นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% ได้สืบสานประเพณีที่ดงี ามสืบไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวง
องค์พระวิษณุกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มิถุนายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
400

หน่วยนับ
คน

80

%

20,633

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

20,633
20,633

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ประชุมผูป้ กครอง
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ
ตน และการเรียนการสอนในภาคเรียนที่จะเริ่มเรียน แนวทางการจัดการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล
วิทยาลัย สารพัดช่างแพร่ จึงได้จัดทาโครงการประชุมผู้ปกครอง ครู นักเรียน นัก ศึกษาขึ้น
เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรีย น นัก ศึก ษา ได้รู้ถึงระเบีย บของสถานศึกษา ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญ หา
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ ทราบถึงการเรียนการสอนแนวนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ในวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
- เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษาทุกคนร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและการจัดการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยฯ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรม เข้าเรียนในสถานศึกษาแบบมีความสุข
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูป้ กครองที่เข้าร่วมประชุม จานวน มากกว่า 80% คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 103
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ กครองของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% ได้ทราบถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีและ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและพฤติกรรมของนักเรียนจากครูที่ปรึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ผูป้ กครองของนักเรียน นักศึกษา

ผูป้ กครองของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% ได้ทราบ
ถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและพฤติกรรมของ
นักเรียนจากครูที่ปรึกษา
ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2560 และเดือนพฤษภาคม 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
80

หน่วยนับ
%

100

%

10,840

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

10,840
10,840

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
บรรพชาและอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น
พระราชกุ ศล ตามที่ก รรมการเอกลั ก ษณ์ของชาติ ไ ด้น้อมนาพระบรมราโชวาท และพระราชดารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดทาแผนทานุ
บารุงส่งเสริม ศาสนา และจริยธรรม และสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยให้ ห ลั ก คุ ณ ธรรมน าความรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
แสดงออกถึงความเป็นพุทธมามะกะที่ดีมีส่วนร่วมในการสืบทอดพุทธศาสนา ตลอดแสดงถึงความกตัญญู
ต่อบิดา มารดา และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย
ดังนัน้ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จึงได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติร่วมกับ
สานักปฏิบัติธรรมวัดดอนมูล ตาบลดอนมูล อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขึน้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ตามที่กรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้
น้อมนาพระบรมราโชวาท และพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับศาสนา
และจริยธรรม
- เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80% ได้เข้าร่วมงานพิธีบรรพชา
และอุปสมบทหมูเ่ ฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนพรรษา เดือน ธันวาคม 2561

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ มากกว่า 80%
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% ได้เข้าร่วมงานพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิม
พระเกียรติในวันเฉลิมพระชนพรรษา เดือน ธันวาคม 2561
- นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% มีคุณธรรม จริยธรรม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เป็นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ
ธันวาคม พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
80

หน่วยนับ
%

100

%

10,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

10,000
10,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
วันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ชาติดารงอยู่ได้ก็ ต่อเมื่อประชาชนในชาติมีความรัก ชาติ รักสถาบัน เครื่องยึดเหนี่ย วจิตใจ
อย่างหนึ่งของสถานศึกษาคือ จะต้องปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสาคัญและมีความรักต่อสถาบันหลักของ
ชาติ เห็นควรที่จะได้จัดกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขึน้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดได้รว่ มกิจกรรม ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ จานวน 380 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้รว่ มกิจกรรม ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จานวน 380 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 100% เห็นความสาคัญร่วมกิจกรรมที่แสดงรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้รว่ ม
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
380

หน่วยนับ
คน

100

%

10,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

10,000
10,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
สารพัดช่างร้อยใจ พัฒนาวิทยาลัย Big Cleaning Day
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ยสารพัด ช่างแพร่ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนปลูก ฝังนัก เรียน นักศึกษา
ให้มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องความสะอาดนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เพื่อทาให้วทิ ยาลัยฯ สะอาด จึงต้องใช้กระบวนการ 5 ส. ด้วยการรณรงค์ให้คณะ
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกคนตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
ด้วยเหตุผลดั งกล่าวข้างต้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการ BIG CLEANING DAY ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึกให้คณะครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ทุกคน รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู
ห้องเรียน พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดรอบๆ วิทยาลัยฯ ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีบรรยากาศที่นา่ อยู่น่าเรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในการช่วยเหลือและพัฒนาวิทยาลัยฯ
- เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียนขึน้
- เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมในการทาความสะอาดวิทยาลัยฯ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในการช่วยเหลือและพัฒนาวิทยาลัยฯ
- เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% มีจิตสานึกในการพัฒนาวิทยาลัยฯ
- สถานศึกษาเกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน
- นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 80% มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในการช่วยเหลือและ
พัฒนาวิทยาลัยฯ
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
80

หน่วยนับ
%

100

%

2,880

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ



ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

วิธีดาเนินงาน
1
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

2

3







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

2,880
2,880

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรีย น นักศึกษาในวันเปิดภาคเรีย นของปี
การศึ ก ษาใหม่ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษากลั บ เข้ า สู่ ชั้ น เรี ย น โดยการแนะน า วิ ท ยาลั ย ฯ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ จัดบริการแก่นักเรียน นักศึกษาข้อควรปฏิบัติและ ระเบียบวินั ยของวิทยาลัย
ทีน่ ักเรียน นักศึกษาควรทราบ
ดังนั้น วิทยาลัย สารพัด ช่างแพร่ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริย ธรรม และปฐมนิเทศนัก เรีย น นักศึก ษา เพื่อให้นักเรียน นัก ศึกษา มีจิตสานึกที่ดี และให้อยู่ในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นคุณค่าของการใช้วัสดุอย่างประหยัด วิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษา กลับเข้าสู่ชั้นเรียน
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูล , สวัสดิการ,ข้อควรปฏิบัติและระเบียบวินัยของ
วิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ใหม่ทุกคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ใหม่ทุกคน จานวน 100 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 111

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาใหม่

นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสมรรถนะอาชีพ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
100

หน่วยนับ
คน

100

%

13,035

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

13,035
13,035

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 112

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนทาให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความ
ยากลาบาก เช่น การเกิด ภาวะน้าท่ว ม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็ นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจตามมา ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากพื้นที่ปุาของประเทศมี
พืน้ ที่ลดน้อยลง จากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากรทาให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น ดั งนั้ น วิท ยาลั ย สารพั ด ช่างแพร่ จึงได้ จัดท าโครงการปลูก ปุาเฉลิมพระเกีย รติขึ้น เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพืน้ ที่มากยิ่งขึน้ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ถวายความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวั น แม่
แห่งชาติ
- เพื่อให้พนื้ ที่ปุาและสภาพแวดล้อมดีข้นึ
- เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปุาไม้
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการฯ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดี และเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ ที่มากยิ่งขึน้ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ลาห้วยแม่มาน อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ถวายความจงรักภักดีตอ่ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- พืน้ ที่ปุาและสภาพแวดล้อมดีข้นึ
- ปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปุาไม้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดี และเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และเกิดความ
สามัคคีในหมูค่ ณะ
ระยะเวลา สิงหาคม 2561
ดาเนินงาน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
80

หน่วยนับ
%

100

%

1,250

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

1,250
1,250

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 114

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
แข่งขันกีฬาสีตา้ นภัยยาเสพติด
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยงานกิจกรรม รับผิดชอบด้านกีฬา
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย นโยบายด้านการศึกษาในการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
รวมถึ ง ให้ นัก เรี ย นมี ทั ก ษะที่ จ าเป็ นต่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ มีค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มุ่ ง ส่ งเสริ ม พั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทาเป็น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีนิสัยรักการออก
ก าลั งกาย เพื่อ ให้เ กิ ด การพั ฒนาทางด้ านร่างกาย มีสุ ขภาพที่ สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒ นาการทางด้า น
อารมณ์ สติปัญญาและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
ดังนั้น งานกิจกรรม จึงได้จัดทาโครงการการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีกิจกกรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา และห่างไกล
จากยาเสพติด แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมูค่ ณะ มีระเบียบวินัย รูแ้ พ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์และ
สติปัญญา
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด
- เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคี เป็นหมูค่ ณะ มีระเบียบวินัย รูแ้ พ้ รูช้ นะ
รู้อภัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ประจาปีการศึกษา 2561
- ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
- ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
- ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ. แพร่ ประจาปีการศึกษา 2561

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ และพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมูค่ ณะ มีระเบียบวินัย รูแ้ พ้ รู้ชนะ
รู้อภัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 380 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 80
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์ตอ่ สุขภาพและพัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติดแสดงออกถึงความ
สามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รูแ้ พ้ รูช้ นะ รู้อภัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดาเนินงาน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
380

หน่วยนับ
คน

100

%

20,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

20,000
20,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจากองประดับแถบสีลูกเสือ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย จันทร์สว่าง
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยงานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือวิสามัญ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) ซึ่งในระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานต้องเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อฝึกระเบียบวินัยความ
อดทน ความรักสามัคคีในหมู่คณะ การอยู่ร่วมกันและในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญยังมีหน่วยการ
เรียนหน่วยหนึ่ง คือ การเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจากองประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นการบูร
ณาการเนื้อหาทั้ง หมด ในรายวิชากิ จกรรมลูก เสือ มาประยุ ก ต์ใ ช้กั บ สถานการณ์จริง เพื่อให้ก ารเรีย น
กิจกรรมลูกเสือครบตามที่หลักสูตรฯ กาหนด จึงจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเ ข้าประจากอง
ประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อปรับการเรียนการสอนให้ลูกเสือได้ประสบการณ์จากการอยู่รว่ มกับหมูค่ ณะ
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรูท้ ี่ได้เรียนมาในชั่วโมงเรียน
- เพื่อสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ
- เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นัก เรียน นักศึกษา มีค วามรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจนมีจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ผ่านการประเมินลูกเสือวิสามัญ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ผ่านการประเมินลูกเสือ
วิสามัญ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

25,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

25,000
25,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมระเบียบวินัยจราจร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย จันทร์สว่าง
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยงานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือวิสามัญ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันยานพาหนะบนท้องถนนมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุตาม
ไปด้ว ย ประกอบกั บ วิท ยาลั ย สารพั ดช่ า งแพร่ ติด กั บ ถนนซุป เปอร์ไ ฮเวย์ ซึ่ง มี จานวนรถที่ม ากและใช้
ความเร็วสูง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา อยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความคึกคะนองในการขับขี่ยานพาหนะ จึงมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการจัดส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
เพื่อให้ความรู้/สร้างวินัยจราจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ความรูเ้ รื่องระเบียบวินัยจราจร
2. เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อสร้างแกนนาลูกเสือจราจร
4. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านวินัยจราจร
5. เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องระเบียบวินัยจราจรและสามารถนาไปปฏิบัติใช้
จริงในชีวิตประจาวัน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1

จานวน
100

หน่วยนับ
%

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ผ่านการอบรม
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

100

%

3,050

บาท

เชิงปริมาณ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

3,050
3,050

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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หน้า 120

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายธีรพงษ์ เรือลม
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยงานกิจกรรม รับผิดชอบด้าน งาน อวท.
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
ดั งนั้น จึง มีค วามจ าเป็ นอย่ างยิ่ งในการสร้า งความรู้ ความเข้ าใจแนวทางการศึก ษาด้า นวิช าชีพ ให้กั บ
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเปูาหมาย และประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงความสาคัญในการศึกษาด้านวิชาชีพ และ
มีความเชื่อมั่นในการส่งเสริมประชาธิปไตย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในการจัดการอาชีวศึกษาสู่สาธารณ
- เพื่อแนะนาส่งเสริมประชาธิปไตยเส้นทางสูอ่ าชีพให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเปูาหมาย
และประชาชนทั่วไป
- เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นใน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะอาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นใน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 100% ได้พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีประชาธิปไตย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1

จานวน
100

หน่วยนับ
%

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 มีประชาธิปไตย
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

100

%

2,990

บาท

เชิงปริมาณ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

2,990
2,990

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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หน้า 122

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธัญลักษณ์ อินทะจักร์
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการตรวจสุขภาพและการ
ตรวจหาสารเสพติดให้กับ นักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ
ดังนั้น งานกิจกรรมฯ จึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 ขึ้น โดยทาการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่นักเรียน นักศึกษามี
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และ ร่วมส่งเสริมทาให้มคี วามสุขกับการเรียนการสอน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
- เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด จานวน 380 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ผ่านการตรวจสุขภาพประจาปี
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด จานวน 380 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ที่มสี ุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดแี ละเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของสุขภาพและสารเสพติด
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ผ่านการตรวจสุขภาพประจาปี
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
380

หน่วยนับ
คน

100

%

1,650

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

1,650
1,650

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา จาเป็นต้องออกไปไปเผชิญกับตลาดแรงงาน โดยที่ใน
ระยะที่กาลั งศึกษาอยู่ นักศึกษาจะรู้จัก เพีย งไม่กี่อาชีพ หากนักศึกษาได้รับการปัจฉิมนิเทศและแนะแนว
การศึกษาต่อ ก่อนสาเร็จการศึกษา ก็จะมีความรู้และแนวทางเลือกที่จะดาเนินชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา
รู้จักภาวะตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ รู้จักแนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ตลอดจนรู้
ถึงวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ และรับฟังคาสั่งสอน ตักเตือน ชี้แนะจากบุคลากร
ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ก่อนสาเร็จการศึกษาเพื่อนาไปใช้ในอนาคต
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้มีการจัดทาโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาต่อสาหรับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นีข้ นึ้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเตรียมบุคลกรให้มคี ุณภาพสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
- เพื่อเป็นแนวทางในการหางานทา
- เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
- เพื่อเป็นการสร้างกาลังใจและความมั่นใจ ให้แก่นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคน คิดเป็น 100%

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ซึ่งกาลังจะสาเร็จการศึกษา ได้รับการปัจฉิมนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาต่อก่อนสาเร็จการศึกษา
- นัก ศึก ษาที่เ ข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลของสถานบันการศึกษาต่าง ๆ และสภาวะตลาดแรงงาน เป็นต้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคน คิดเป็น 100%
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนว
การศึกษาต่อ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคน
นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ซึ่งกาลังจะสาเร็จการศึกษา ได้รับ
การปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อก่อนสาเร็จการศึกษา
ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

6,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

6,500
6,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
แนะแนวสัญจร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จาเป็นต้องศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึน้ โดยที่ในระยะที่กาลังศึกษาอยู่ นักศึกษาจะรู้จักเพียงไม่กี่อาชีพ หากนักศึกษาได้รับการ
แนะแนวการศึกษาต่อ ก่อนสาเร็จการศึก ษา ก็จะมีความรู้และแนวทางเลือกที่จะดาเนินชีวิตหลังสาเร็จ
การศึกษารู้จักภาวะตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ รู้จักแนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ตลอดจนรู้ถึงวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ และรับฟังคาสั่งสอน ตักเตือน ชี้แนะ
จากบุคลากรทั้งในวิทยาลัย เป็นนักศึกษาใหม่ก่อนสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อนาไปใช้ในอนาคต
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เล็งเห็นความสาคัญจึง ได้มีการจัดทาโครงการแนะแนวสัญจรให้
อยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคุณค่าของการใช้วัสดุอย่างประหยัด นีข้ นึ้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนเกิดความเข้าใจอันดีตอ่ วิทยาลัย
- เพื่อพัฒนากระบวนการแนะแนวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาระบบการแนะแนวให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รูจ้ ักการเรียนรู้ รู้จักคิดตัดสินใจแก้ปัญหา และการวางแผนการศึกษา
ต่อ และการพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานทา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายของ
จังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ และมีจานวน
นักเรียนในพื้นที่ จานวน 47 โรงเรียน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายจังหวัด
แพร่ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
- มีจานวนนักเรียนในพื้นที่ จานวน 47 โรงเรียน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ จานวน 47 โรงเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่อตามเปูาหมายที่วางไว้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม เปู า หมายของจั ง หวั ด แพร่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ และมีจานวน
นักเรียนในพื้นที่ จานวน 47 โรงเรียน
มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่อตามเปูาหมายที่วางไว้
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
47

หน่วยนับ
โรงเรียน

100

%

5,150

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

5,150
5,150

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพจึงมีบทบาทในการติดตามความก้าวหน้าของผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา
2560 ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2561 เพื่อสารวจภาวะการมีงานทาและช่วยเหลือบุคคลที่ว่างงาน อีกทั้ง
เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานใน
แต่ละสถานประกอบการ โดยนาผลการสารวจมาปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อผลิตแรงงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อทราบว่าผูส้ าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างไรบ้าง
2. เพื่อทราบว่าสถานประกอบการที่มีผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานมีความพอใจหรือไม่
3. เพื่อประสานกับสานักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดหางานให้กับผูท้ ี่ว่างงานและต้องการมี
งานทา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีสารวจผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด คิดเป็น 100%
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทั้งในระบบและนอกระบบที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี พ.ศ. 2561
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด คิดเป็น 100%

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีการติดตามความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

มีสารวจผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด

เชิงคุณภาพ

มีผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ทั้งในระบบและนอก
ระบบที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี พ.ศ. 2560

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

3,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ



ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

วิธีดาเนินงาน
1
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

2

3







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

3,500
3,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดเก็บแฟูมสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
แนวการจัด การศึก ษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดให้สถานศึก ษาต้องยึดหลักการจัดการศึก ษาว่า
นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทุก คนมีค วามสามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ ดี และถื อว่ านั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี
ความสาคัญมาก การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจาการเรียนรู้แ ละ
แสวงหาองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยการจัดทาแฟูมสะสมงานของตนเองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อสนองต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาแฟูมสะสมผลงานของนักเรียน
นักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาในด้านการศึกษาต่อการสมัครงาน ฯลฯ จึงได้จัดทาโครงการ
ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อฝึกนักเรียน นักศึกษาได้มกี ารจัดเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการจัดทาผลงานและผลงานของตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีแฟูมสะสมงานที่มีการจัดทาเป็นระบบและมีคุณภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100% จัดทาแฟูมสะสมงานของตนเอง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100% จัดทาแฟูมสะสมงานของตนเอง

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีแฟูมสะสมผลงาน ร้อยละ 100%
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

จานวน
100

หน่วยนับ
%

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา จัดทาแฟูมสะสมงานของตนเอง

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

มีนักเรียน นักศึกษา จัดทาแฟูมสะสมงานของตนเอง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

100

%

ดาเนินงาน

5,176

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ



ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

วิธีดาเนินงาน
1
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

2

3







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

5,176
5,176

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมครูที่ปรึกษา ดูแลนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปิยวดี มัคสุวรรณ
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
หลั ก การด้ ว ยสั ง คมปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารซึ่ ง เป็ น ยุ ค ของการกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ
พฤติกรรมของเยาวชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มสังคมวัยรุ่นที่มีลักษณะอ่อนไหวจาเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้ง
ด้านศึกษาที่อยู่อาศัยการใช้ชีวิตประจาวัน ครูที่ปรึกษาต้องช่วยปูองกันดูแลแก้ไข ส่ งเสริม พัฒนาพฤติกรรม
เป็นคนดีมคี ุณธรรม
งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้เล็กเห็นความสาคัญของนักเรียนนักศึกษาจึงขอ
ดาเนินโครงการอบรมครูที่ปรึกษาเรื่องการดูแลนักศึกษา ได้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี ที่มศี ักยภาพในการดาเนินชีวิต
ในสังคม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อครูที่ปรึกษาทุกคน มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ครูที่ปรึกษาอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีความรู้ และทักษะในการให้คาปรึกษานักเรียน นักศึกษาในปกครอง
3. เพื่อให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
4. เพื่อให้ครูเข้าใจระบบปฏิบัติการกรอกข้อมูล เช่น เช็คเวลาเรียน/การขาดเรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ทุกคน เข้าร่วมโครงการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ร้อยละ 100% เข้าร่วมโครงการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ร้อยละ 100% เข้าร่วมโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ร้อยละ 100% เข้าร่วมโครงการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ร้อยละ

เชิงคุณภาพ

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

ดาเนินงาน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ



ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

วิธีดาเนินงาน
1
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

2

3







หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ย สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงประกอบพระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งๆ
เกี่ยวกับการประมงหลายด้าน จนทาให้การประมงไทยเจริญก้าวหน้ามาตราบจนทุกวันนี้ ทรงมีโครงการ
พระราชดาริทางด้านการประมงหลายโครงการ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โครงการอนุรักษ์ปลา
ไทย โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง การสร้างปะการังเทียม ซึ่งทุกโครงการได้ส่งเสริมให้ราษฎรรู้จัก
อนุรัก ษ์ท รั พ ยากรสั ตว์น้ าของประเทศไทย นอกจากนี้ พระองค์ไ ด้ป ล่ อยพั นธุ์สัต ว์น้าต่างๆ ในแหล่งน้ า
สาธารณะ เพื่อขยายพันธุ์เพิ่มทรัพยากรสัตว์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ทาให้ราษฎรได้มีแหล่งโปรตีนจากสัตว์
น้าไว้บริโภคตลอดไป เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
จึงดาเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จานวน 1,000 ตัว ถวายความ
จงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน เพื่อทาการปล่อยปลาลงแม่น้า แม่น้ายม
ดังนัน้ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จึงจักดาเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นแสดงความจงรักภักดี
ต่ อ สมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าฯ ในรั ช กาลที่ 9 ทรงมี พ ระชนมายุ ค รบ 86 พรรษา ในวั น ที่
12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสานึกรักษาธรรมชาติ รักษาความสมดุลของธรรมชาติ ของน้า
และปลา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการใช้
ทรัพยากรน้าอย่างคุ้มค่า
- เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งชุมชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการฯ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 135

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา มีจติ สานึกในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการใช้ทรัพยากรน้าอย่างคุ้มค่า
ในพืน้ ที่มากยิ่งขึน้
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ ทั้งหมด ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ลาห้วยแม่มาน อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ได้ความรูก้ ารอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการใช้ทรัพยากรน้าอย่างคุ้มค่า
- นักเรียน นักศึกษา ได้รว่ มอนุรักษ์พันปลา และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดี และเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และเกิดความ
สามัคคีในหมูค่ ณะ
ระยะเวลา สิงหาคม 2561
ดาเนินงาน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
388

หน่วยนับ
คน

80

%

600

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

600
600

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
หล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ประเพณีแห่เทียน
พรรษา เกิดจากความจาเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟูาใช้เช่นปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมากๆ
เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่า การศึกษาพระปริยัติธ รรม การบูชาพระ
รัตนตรัยฯลฯ จาเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนาเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวาย
เป็นเทียนเล็กๆธรรมดา ครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือลาไม้ไผ่แล้วติดกับ
ฐาน ที่เรียกกันว่า ต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เรา
เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ในความเชื่อของชาวพุทธจะทาเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยเอามาจากรังผึ้งร้างต้ม
เอาขี้ผ้ึงมาฟั่นเป็นเทียนเล็กๆเพื่อจุดบูชาพระและได้ยึดเป็นประเพณีที่จะนาเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วง
เข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน ในขณะเดียวกัน
พุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบาเพ็ญกุศล เช่น ทาบุญตักบาตร รักษาศีล สวด
มนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตลอดจนไปศึกษาหาความรูก้ ับพระภิกษุซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นประเพณีนิยมที่จะให้
ลูกหลานไปบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์และได้ฝึกฝน
ตนเอง สาหรับปัจจุบันได้มีพุทธศาสนิกชนจานวนหนึ่งที่ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันสารวจพฤติกรรมของ
ตนเองที่ได้ปฏิบัติผ่านมา และตั้งจิตอธิษฐานที่จะลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น เลิกเหล้า อดบุหรี่ การพูดจา
หยาบคาย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระทาดี ซึ่งก็นับว่า
เป็นระยะเวลาที่ย าวนานเพีย งพอส าหรับ ความตั้งใจสร้างเสริมคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ใ ห้เ กิดขึ้นอันมี
อานิสงส์ทาให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมเกิดความสุข สงบร่มเย็น
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม จึงได้ทาโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี ความร่วมมือ ที่ดตี ่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดงี ามให้คงอยู่ตอ่ ไป

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อปลูกฝังจิตใจให้ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกิดความสานึกรักศาสนา
- เพื่อให้ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญของศาสนา
- เพื่อดารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการฯ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และดารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม เห็นความสาคัญของศาสนา
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด จานวน 400 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วัดร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และดารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม เห็นความสาคัญของศาสนา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

จานวน
400

หน่วยนับ
คน

ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รว่ มโครงการฯ
มากกว่าร้อยละ
ระยะเวลา กรกฎาคม 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

80

%

2,890

บาท

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

2,890
2,890

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงานฝุายฯ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีงานในฝุาย จานวน 6 งาน ดังนี้
งานปกครอง, งานครูที่ป รึกษา, งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และ
งานสวั ส ดิ ก าร ของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งแพร่ บรรลุ เ ปู า หมายที่ ตั้ ง ไว้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาวั ส ดุ
สานักงาน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เพีย งพอต่อปีงบประมาณ 2561 พร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน
สานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยฯ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของงานการเงินให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 %
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ งานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสานักงาน
ตามเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพ
และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
6

หน่วยนับ
งาน

100

%

11,800

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

11,800
11,800

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 พร้อมต่อการใช้งาน และเพื่อ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยฯ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานตามเปูาหมาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 1 ชุด
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานที่มปี ระสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 %
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ งานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สานักงาน
เชิงคุณภาพ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพ
และมีผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
1

หน่วยนับ
ชุด

100

%

14,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

14,000
14,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครู
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายบรรจง หมั่นขีด
ตาแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2555 โดยกาหนดให้วทิ ยาลัยทุกวิทยาลัยต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดังกล่าว ทั้งนี้ งานสื่อการเรีย นการสอน มีหน้าที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกั บ สื่อการเรีย นการสอนของวิท ยาลัย
ทั้งหมด จึงต้องดาเนินการให้ครูผู้สอนดาเนินการใช้สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีการสอนอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
พ.ศ.2555

นี้ งานสื่อการเรีย นการสอนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ของครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ขึ้น เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อการ
ประการคุณภาพภายใน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสอนที่เหมาะสมในแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอน
2. เพื่อประเมินผลการใช้สื่อการเรีย นการสอนที่เ หมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ครูส่งแบบรายงานการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของรายวิชาที่เปิดสอน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- ครู ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกรายวิชาที่เปิดสอนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
2. ครูส่งแบบรายงานการใช้สื่อการเรียนการในรายวิชาที่เปิดสอน
3. มีผลการประเมินการใช้ส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสม อยู่ในระดับดี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ครู ร้อยละ

เชิงคุณภาพ

ครูส่งแบบรายงานการใช้ส่อื การเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ดาเนินงาน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
100

หน่วยนับ
%

80

%

10,350

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

10,350
10,350

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียน ได้นาความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการฝึกงาน
ในสถานประกอบการในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกทักษะ/ระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้หลังจากที่นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
ครบตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะตลอดจนการสรุปการฝึกงาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อนาเสนอข้อมูลการฝึกงานในสถานประกอบการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการฝึกงานของแต่ละสถาน
ประกอบการ
3. เพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการฝึกงาน
4. เพื่อสรุปแผลการฝึกงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
– นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปวส.1แผนกช่างยนต์/แผนกช่างไฟฟูา /แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์/
แผนกการบัญชี/แผนกคอมพิวเตอร์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปวส.1แผนกช่างยนต์/แผนกช่างไฟฟูา /แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์/
แผนกการบัญชี/แผนกคอมพิวเตอร์ ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์การฝึกงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปวส.1แผนกช่างยนต์/แผนกช่างไฟฟูา /แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์/
แผนกการบัญชี/แผนกคอมพิวเตอร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์การฝึกงาน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
- ได้สรุปเกี่ยวกับการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปวส.1

เชิงคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปวส.1 แผนกช่างยนต์/แผนกช่าง
ไฟฟูา/แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์/แผนกการบัญชี/แผนก
คอมพิวเตอร์ ได้รับประสบการณ์การฝึกงาน
เดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน
100

หน่วยนับ

100

%

%

ดาเนินงาน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3




งานวางแผนและงบประมาณ




4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน

งปม.สอศ.

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งปม.สอศ.

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติจริง โดย
การฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาที่กาหนด เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกทักษะ ระเบียบ
วินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาที่จะออกฝึกงานได้รับทราบข้อปฏิบัติ แนวทางการฝึกงาน จึงต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อดาเนินงานปฐมนิเทศในการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการฝึกงาน
3. เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อปฏิบัติตา่ งๆ ในการฝึกงาน
4. เพื่อดาเนินงานสัมมนาและสรุปผลการฝึกงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางระเบียบการฝึกงาน
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ผ่านการ
ฝึกงานตามหลักสูตรฯ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ผ่านการ
ฝึกงานตามหลักสูตรฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจแนวทางระเบียบการฝึกงาน
2. นักเรียนนักศึกษาฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
-นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /
ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ที่ออกฝึกงาน
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /
ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 มีความรูค้ วามเข้าใจแนวทางระเบียบการ
ฝึกงาน
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /
ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรฯ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561
ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3




งานวางแผนและงบประมาณ




4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน

งปม.สอศ.

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งปม.สอศ.

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติจริง โดย
การฝึกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกทักษะ/ระเบียบ
วินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อติดตามดูแลและประสานงานกับ
สถานประกอบการในการรับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา และสร้างขวัญกาลังใจให้กับนักศึกษาที่
ฝึกงานในสถานประกอบการ จึงต้องมีการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อติดตามดูแลนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการ
2. เพื่อประสานงานกับสถานประกอบการในการรับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1
ที่ออกฝึกงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 /ปวส.ชั้นปีที่ 2 /ปวส.ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ที่ออกฝึกงาน
มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในสาขางานที่ออกฝึกงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปวส.ทวิภาคี ที่ออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สาขางานที่ออกฝึกงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปวส.ทวิภาคี ที่ออก
ฝึกงานปีการศึกษา 2560 ประสบการณ์วิชาชีพในสาขางาน
ที่ออกฝึกงาน
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปวส.ทวิภาคี ที่ออก
ฝึกงานมีความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพในสาขางาน
ที่ออกฝึกงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

จานวน
100

หน่วยนับ

100

%

%

ดาเนินงาน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4




งานวางแผนและงบประมาณ



เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน

งปม.สอศ.

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งปม.สอศ.

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากาลัง
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 112
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การศึก ษาวิชาช่างไฟฟูากาลังเป็นการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในรายละเอีย ด
เนือ้ หาวิชานั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ให้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาใน
แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง จะได้รับความรูจ้ ากครูผู้สอนที่มปี ระสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในการปฏิบัติงานใน
องค์ ก รต่ า ง ๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ จริ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเสริ ม
ประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้นาไปใช้อย่างเหมาะสมและให้เห็น แนวทางในการประกอบอาชีพ จึงเห็น
ความส าคั ญ ในการศึ ก ษาดู ง าน และเพื่ อ ให้ เ ป็ น การตอบสนองนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ที่ให้นักศึกษาใหม่ได้เปิดโลกของการเรียนรู้ โดยให้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิด
การเรียนรูท้ ี่ดขี ึน้ ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตรงตาม
เปูาหมายและตัวชีว้ ัดของโครงการหลักต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาใหม่ ได้ศกึ ษาดูงาน ได้ทราบและได้เห็นถึงการนาความรู้ไป
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดตี ่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- จานวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟูากาลัง

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการศึกษาดูงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟูากาลัง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- หน่วยงาน/สถานประกอบการในจังหวัดแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษานาความรู้ไปปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้
2. นักศึกษามีความรูแ้ ละประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
3. มีสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนสาขาวิชาว่างไฟฟูากาลัง
4. ความพึงพอใจ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษา ระดับชัน้ ปวช.1 และ ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟูากาลัง
นักศึกษามีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการศึกษาดูงาน
ร้อยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

4,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

4,000
4,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากาลัง
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 112
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางแผนกวิชาช่างไฟฟูาได้มกี ารจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลังจึงได้
จัดทาโครงการพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีห้องเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ สามารถนาความรูแ้ ละการปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีหอ้ งเรียนรูเ้ ฉพาะทาง สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริง
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรูข้ ั้นตอนการทางานและความปลอดภัยในการทางาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีห้องเรียนรูเ้ ฉพาะทาง สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง จานวน 1 ห้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษามีหอ้ งเรียนรูเ้ ฉพาะทาง สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง และมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน การจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่มคี วามทันสมัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง มีห้องเรียนรู้เฉพาะทาง สาขาวิชาช่างไฟฟูา
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องเรียน แผนกวิชาไฟฟูากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง
- ความพึงพอใจ ในรายวิชาติดตัง้ ไฟฟูาและวิชากฎมาตรฐานของระบบไฟฟูา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง
ต่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ดาเนินงาน

จานวน
1

หน่วยนับ

100

%

57,000

บาท

ชุด

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

57,000
57,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางานไฟฟูากาลัง
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณ์ พลอยประดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากาลัง
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 112
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การศึกษาวิชาช่างไฟฟูากาลัง เป็นการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในรายละเอียด
เนือ้ หาวิชานั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ให้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาใน
แผนกวิชาช่างไฟฟูากาลัง จะได้รับความรูจ้ ากครูผู้สอนที่มปี ระสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในการปฏิบัติงานใน
องค์ ก รต่ า งๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ จริ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเสริ ม
ประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้นาไปใช้อย่างเหมาะสมและให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ จึงเห็น
ความสาคัญในเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการให้ความรู้ และเพื่ อให้เป็นการตอบสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ได้
เปิดโลกของการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ตรงตาม
เปูาหมายและตัวชีว้ ัดของโครงการหลักต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มพูน ทักษะ ความรูแ้ ละประสบการณ์
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดีตอ่ การเรียนของสาขางานไฟฟูากาลัง
3.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การเรียนการสอนสาขางานไฟฟูากาลัง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- จานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 สาขางานไฟฟูากาลัง

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการอบรม
6. กลุ่มเป้าหมาย
- จานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 สาขางานไฟฟูากาลัง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักศึกษาได้รับความรูจ้ ากการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรูแ้ ละนาไปปฏิบัติงานด้าน
ต่าง
- นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จากการอบรม
- มีสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การเรียนการสอนสาขางานไฟฟูากาลัง
- ความพึงพอใจ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 สาขางานไฟฟูา
กาลัง ร้อยละ
เชิงคุณภาพ - นักศึกษาได้รับความรูจ้ ากการเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาให้ความรูแ้ ละนาไปปฏิบัติงานด้านต่าง
- นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จากการอบรม
- มีสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ การเรียนการสอนสาขางานไฟฟูา
กาลัง
- ความพึงพอใจ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

7,700

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

7,700
7,700

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมให้ความรู้จากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในรถจักรยานยนต์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายพชร ปราบหงส์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 110
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยปั จ จุ บั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการจราจรก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จ านวน
มากมายมหาศาลรวมทั้งเกิ ด การบาดเจ็บ ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญ เสีย ซึ่งสูญ เสีย ที่มิอาจ
ประเมินค่าได้ รวมทั้งยังเป็นภาระแก่ครอบครัว และสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ และจากรายงานการสรุปคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบกนั้นพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรถจักรยานยนต์นั้น อยู่ในอันดับสอง
รองจากรถยนต์นั่ง และจากการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ทักษะในด้านการขับขี่และการใช้ร ถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และที่สาคัญคือ ขาดจิตสานึกใน
ความปลอกภัย ไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมไปถึงขาดการมีวินัยจราจร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้
สามารถที่จะเรียนรู้และสามารถปูองกันได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา โดย ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยใน
รถจักรยานยนต์
2.เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างจิตสานึกในการใช้รถบนท้องถนน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100
- สร้างจิตสานึกในการใช้รถบนท้องถนนให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกคน ร้อยละ 100% เข้าร่วมโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- พืน้ ที่ปฏิบัติการของสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับความรูแ้ ละประสบการณ์และมีเจตคติที่ดกี ับการ
ขับขี่ปลอดภัย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกคน

เชิงคุณภาพ

- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับการอบรมการ
ขับขี่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ
- สร้างจิตสานึกในการใช้รถบนท้องถนนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

3,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

3,500
3,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
อบรมให้ความรู้จากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้แก๊สรถยนต์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายพชร ปราบหงส์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 110
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการติดตั้งการใช้แก๊ส LPG และ NGV เป็น
เชื้อเพลิง เนื่องจากราคาของน้ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาติดตั้งใช้แก๊สมี
จานวนมากขึ้น และผูใ้ ช้รถยนต์ติดตัง้ แก๊สส่วนใหญ่จะไม่รู้ถึงวิธีการบารุงรักษาเครื่องยนต์ อุปกรณ์แก๊ส การ
เติ ม แก๊ ส ให้ อ ยู่ ใ นความดั น ที่ เ หมาะสม และในเรื่ อ งของความอั น ตรายของแก๊ ส ที่ ติ ด ตั้ ง จากที่ นั ก เรี ย น
นักศึกษาได้เรียน ภายในวิทยาลัยจะเป็นการเรียนรู้ด้านพื้นฐานกับครูผู้สอนซึ่งอาจจะไม่ชานาญเท่ากับสถาน
ประกอบการที่ได้ปฏิบัติอยู่ เป็นประจา แผนกวิชาช่างยนต์ จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก โดย ได้เชิญวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และชานาญงานจากสถานประกอบการด้านการติดตั้ง
แก๊สรถยนต์มาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรูใ้ หม่ๆในการใช้งานรถยนต์ที่ตดิ ตั้งแก๊ส
- เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแก๊สรถยนต์ จานวน 30 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ จากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกคน ร้อยละ 100% เข้าร่วมโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- พืน้ ที่ปฏิบัติการของสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับความรูแ้ ละประสบการณ์และมีเจตคติที่ดกี ับการ
ขับขี่ปลอดภัย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกคน

เชิงคุณภาพ

- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับการอบรมการ
ขับขี่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ
- สร้างจิตสานึกในการใช้รถบนท้องถนนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

7,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

7,000
7,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ศึกษาดูงานแผนกช่างยนต์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายพชร ปราบหงส์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 110
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์ ยังมีความสับสนและ
ขาดความมั่นใจในการเรียนสาขางานยานยนต์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจะ
ประกอบอาชีพด้านใด ลักษณะใด เพื่อสร้างความมั่นใจ เพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์และสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนสาขางานยานยนต์ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานของแผนกช่างยนต์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์ ด้านสาขางานยานยนต์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
- เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดตี ่อการเรียนสาขางานยานยนต์
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานยานยนต์
จานวน 65 คน ได้ศกึ ษาดูงานในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานยานยนต์ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านช่างยนต์และเป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานยานยนต์ จานวน 65 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานยานยนต์ จานวน 65 คน
ได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานยานยนต์ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านช่างยนต์และเป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
สาขางานยานยนต์
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางาน
ยานยนต์ ได้รับความรูแ้ ละประสบการณ์ด้านช่างยนต์และ
เป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
65

หน่วยนับ
คน

100

%

5,050

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

5,050
5,050

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 164

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายพชร ปราบหงส์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 112
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเรียนการสอนในสาขางานช่างยนต์ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมี
ความจาเป็นในต้องพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาสร้างสรรค์หอ้ งเรียนเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ให้เหมาะสมทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การใช้สื่อที่ทันสมัย ปลอดภัย และเรียนรู้ได้จริง ดังนั้น เพื่อให้การการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม ทางสาขางานช่างยนต์จึงได้จัดทาโครงการห้องเรียนเฉพาะทาง
เทคโนโลยียานยนต์ สาขางานช่างยนต์ข้นึ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีหอ้ งเรียนรูเ้ ฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริง
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรูข้ ั้นตอนการทางานและความปลอดภัยในการทางาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีห้องเรียนรูเ้ ฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 1 ห้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษามีหอ้ งเรียนรูเ้ ฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ และมีความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ มีหอ้ งเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยียานยนต์

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 165

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
- ความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างยนต์

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
ต่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ดาเนินงาน

จานวน
1

หน่วยนับ

100

%

60,000

บาท

ชุด

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

60,000
60,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 166

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 111/106
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเรียนการสอนในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีความจาเป็นในต้องพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา
สร้างสรรค์พัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ให้เหมาะสมทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การใช้สื่อที่ทันสมัย ปลอดภัย และ
เรี ย นรู้ ไ ด้ จ ริ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ก ารการเรี ย นการสอนเป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ยและเหมาะสม ทางสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทาโครงการห้องเรียนรู้เฉพาะทาง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ขนึ้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทาง เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย
2. เพื่อให้การเรียนการสอนภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีห้องเรียนรู้เฉพาะทาง เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ให้
ทันสมัย จานวน 1 ห้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ห้องเรียนรู้เฉพาะทาง เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ห้องเรียน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ห้อง

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนได้รับการพัฒนา จานวน 1 ห้อง คิดเป็นพืน้ ที่ที่ได้รับการพัฒนา 100%
2 นักเรียน นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนได้ใช้งานห้องเรียนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
คิดเป็นร้อยละ 100
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ มีหอ้ งเรียนรู้เฉพาะทาง เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ ทีท่ ันสมัย
เชิงคุณภาพ - มีห้องเรียนรู้เฉพาะทาง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย
ครู ไ ด้ ใ ช้ห้ อ งเรี ย นรู้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ
- นักเรียน นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องเรียนรู้
เฉพาะทาง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย
คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กรกฎาคม 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
1

หน่วยนับ
ห้อง

40
100

%
%

100

%

50,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

50,000
50,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 104
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังมีความสับสนและขาดความมั่นใจในการเรียนสาขางานดังกล่าว เมื่ อเรียนจบหลักสูตร
แล้วจะมีความรู้เกี่ยวกับอะไร จะประกอบอาชีพด้านใด ลักษณะใด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มเติมความรู้
ประสบการณ์และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรีย นสาขางานดังกล่าว สาขางานอิเล็ก ทรอนิก ส์และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ จึงจัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์ ด้านสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และสาขางานคอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1
2. เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจ และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นสาขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสาขางาน
คอมพิวเตอร์
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
และสาขางานคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาดูงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
และสาขางานคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการวางระบบเครือข่าย และการทางานด้าน
ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และ
สาขางานคอมพิวเตอร์
7. พื้นที่ดาเนินการ
- บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นัก เรีย น นัก ศึก ษา ระดับ ชั้ น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาดูงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
2. นัก เรีย น นัก ศึก ษา ระดับ ชั้ น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ละสาขางาน
คอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการวางระบบเครือข่าย และการทางานด้านระบบเครือข่าย
เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และระดับชั้น ปวส.
ปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และสาขางานคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์และสาขางานคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวางระบบเครือข่าย และการทางาน
ด้านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นแนวทางใน
การนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป ร้อยละ
ภาคเรียนที่ 1/2560
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

100

%

3,500

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

3,500
3,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางานการบัญชี
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 113
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ ได้มีนโยบายให้นักเรียนต้องมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
บัญชี ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชี จึงจาเป็นต้องจัดโครงการอบรมให้ความรู้สาขาการบัญชีขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนานัก เรีย น นักศึก ษาให้มีค วามรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ย วกับ การบัญชีและภาษีอากรที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานจริง ด้วยการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ตรงด้านงานบัญชี จากสานักงาน
บัญชีมาให้ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จาเป็นที่นักเรียน นักศึกษาควรทาความเข้าใจเพื่อประโยชน์
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้สาขาการบัญชีให้นักเรียน นักศึกษา ได้นาความรูท้ างด้านการบัญชีไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ทาความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี
อากรโดยตรงจากประสบการณ์โดยสานักงานบัญชี
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา และครูประจาสาขาวิชาบัญชี ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนแผนกวิชาบัญชี จานวน 20 คน
- ครูสาขาวิชาการบัญชี จานวน 3 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา และครูสาขาวิชาบัญชี มีความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี
อากรโดยตรงจากประสบการณ์โดยสานักงานบัญชี

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา และครูประจาสาขาวิชาบัญชี ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาบัญชีมีความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากรมาก
ขึน้
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและสามารถกาหนด
เปูาหมายในอนาคตของตนเองได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- นักเรียนแผนกวิชาบัญชี
- ครูสาขาวิชาการบัญชี
นักเรียน นักศึกษา และครูประจาสาขาวิชาบัญชี มีความเข้าใจใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากรโดยตรงจากประสบการณ์
โดยสานักงานบัญชี ร้อยละ
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
20
4
100

หน่วยนับ
คน
คน
%

7,400

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

7,400
7,400

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการบัญชี
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 113
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ ได้มีนโยบายให้นักเรียน ได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ก่อน
การเรียน เพื่อให้นักเรียน ได้ตั้งเปูาหมายให้กับตนเองว่าจะศึกษาในสาขาวิชาประเภทไหน และสาขาวิชาที่
นักเรียนได้เลือกนั้นตรงกับความถนัดของนักเรียนหรือไม่ ทางแผนกวิชาบัญชี ได้จึงได้จัดทาโครงการศึกษาดู
งานขึน้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดศึกษาดูงานให้นักเรียนได้นาความรูท้ างด้านการบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีแรงจูงใจในการเรียนในสาขาวิชาบัญชี
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาบัญชี ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียนแผนกวิชาบัญชี มีแรงจูงใจและเปูาหมายในการเรียนในสาขาวิชาบัญชี
- นักเรียนแผนกวิชาบัญชีมีความรู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและสามารถกาหนด
เปูาหมายในอนาคตของตนเองได้
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียนแผนกวิชาบัญชี ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนแผนกวิชาบัญชีมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
2. นักเรียนแผนกวิชาบัญชีสามารถวางเปูาหมายในอนาคต
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียนแผนกวิชาบัญชี ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1

-นักเรียนแผนกวิชาบัญชี มีแรงจูงใจและเปูาหมายในการ
เรียนในสาขาวิชาบัญชี มีความรูส้ ามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนและสามารถกาหนดเปูาหมายในอนาคตของตนเอง
ได้
1 มิถุนายน 2560 - 30 กรกฎาคม 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
10

หน่วยนับ
คน

100

%

1,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

1,500
1,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 175

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ออมเพื่ออนาคต
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรศรี กันกา
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 113
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่ อให้ก้าวทันต่อ
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็น
คุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุุมเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย
ตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต จึงทาให้เมื่อถึงเวลาจาเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้
ทาให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
วิท ยาลั ย สารพั ด ช่างแพร่ ไ ด้ตระหนัก ถึงความสาคัญ ดังกล่ าวจึงได้น้อมนาหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
การบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
จัดให้มโี ครงการเด็กดีมเี งินออม โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเปูาหมายที่
ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ
มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนากระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
อันจะส่งผลให้การดาเนินชีวติ ในอนาคตเป็นคนที่มคี ุณภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักเรียนมีนสิ ัยประหยัดอดออม
- เพื่อให้นักเรียนมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีเงินฝากเพื่อการออมทรัพย์
ครบ 100%
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีเงินฝากเพื่อการออมทรัพย์
ครบ 100% สามารถวางเปูาหมายในอนาคต
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีเงิน
ฝากเพื่อการออมทรัพย์ ครบ 100% สามารถวางเปูาหมาย
ในอนาคต
1 มิถุนายน 2560 - 30 กรกฎาคม 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
400

หน่วยนับ
คน

1,500

บาท

เชิงคุณภาพ

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

1,500
1,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า 177

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งมีความจาเป็นในต้องพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาสร้างสรรค์พัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่ง
ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ให้เหมาะสมทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การใช้สื่อที่ทันสมัย ปลอดภัย และ
เรียนรู้ได้จริง ดังนั้น เพื่อให้การการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขึน้
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และยกระดั บ มาตรฐานการเรี ย นการสอนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องทาการเปลี่ยนแปลง
และปรับ ปรุ งอุ ป กรณ์อั น ได้แ ก่ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ โต๊ ะ วางคอมพิ ว เตอร์ ที่ มีค วามเหมาะสมกั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนผังการวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้บรรลุเปูาหมายอันสูงสุด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทันสมัย
2. เพื่อให้การเรียนการสอนภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
เหมาะสม
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้
ทันสมัย จานวน 1 ห้อง

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- มีห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีท่ ันสมัย
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ห้องเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1 ห้อง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนได้รับการพัฒนา จานวน 1 ห้อง คิดเป็นพืน้ ที่ที่ได้รับการพัฒนา 100%
2 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคนได้ใช้งานห้องเรียนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
คิดเป็นร้อยละ 100
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ มีหอ้ งเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ทันสมัย
เชิงคุณภาพ มี ห้ อ งเรี ย นรู้ เ ฉพาะทางเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
ห้ อ งเรี ย นรู้ เ ฉพาะทาง สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ให้
ทันสมัย ครูได้ใช้หอ้ งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กรกฎาคม 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
1

หน่วยนับ
ห้อง

100

%

60,000

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

60,000
60,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ศึกษาดูงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้างานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นการศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ โดยในรายละเอียดเนื้อหาวิชานั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ให้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งในการจัดการ
เรี ย นการสอนนั้ น นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษาในแผนกวิช าคอมพิ วเตอร์ ธุ ร กิจ จะได้ รับ ความรู้ จากครู ผู้ส อนที่ มี
ประสบการณ์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รต่ า ง ๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ประสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง ดังนัน้ เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้นาไปใช้อย่างเหมาะสมและ
ให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ จึงเห็นความสาคัญในการศึกษาดูงาน และเพื่อให้เป็นการตอบสนอง
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้นักศึกษาใหม่ได้เปิดโลกของการเรียนรู้ โดยให้
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีข้ึนต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่ อนาไปสู่การปฏิบัติตรงตาม
เปูาหมายและตัวชีว้ ัดของโครงการหลักต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดทาโครงการศึกษาดูงานให้นักเรียน นักศึกษา
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นัก ศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ได้ศึกษาดูงานหน่วยงาน/สถานประกอบการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นัก ศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการวางระบบเครือข่าย และการทางานด้านระบบเครือข่ายเพื่อใช้
ในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป
- นักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการและมีความสนใจ
ในการเรียนมากขึ้น สามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปวางเปูาหมายในอนาคตได้
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- หน่วยงาน/สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานและสถานประกอบการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้านการวางระบบเครือข่าย และการทางานด้านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้
เป็นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้การเรียนต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 และระดับชั้น ปวส.
ปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการ
วางระบบเครือข่าย และการทางานด้านระบบเครือข่ายเพื่อ
ใช้ใ นเชิงพาณิชย์ ให้เ ป็นแนวทางในการนามาประยุ ก ต์ใ ช้
การเรียนต่อไป คิดเป็นร้อยละ
ภาคเรียนที่ 1/2560
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

100

%

1,700

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3






4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

1,700
1,700

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 107
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาสาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ เป็ น การศึ ก ษาทั้ ง ในภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บั ติ โดยใน
รายละเอียดเนื้อหาวิชานั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ให้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้น
นักศึกษาในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะได้รับความรู้จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ใน
การปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เสริมประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรูน้ าไปใช้อย่างเหมาะสมและให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ จึง
เห็นความสาคัญในเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการให้ความรู้ และเพื่อให้เป็นการตอบสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. ได้เปิด
โลกของการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีข้ึนต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ตรงตาม
เปูาหมายและตัวชีว้ ัดของโครงการหลักต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์ในการเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดีตอ่ การเรียนของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 50 คน
- ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 5 คน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริงในการอบรม
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์จริง
ในการอบรมมากขึ้น
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูแ้ ละสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน นักศึกษา และครูประจาสาขาวิชาบัญชี มีความ
เข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากรโดยตรงจาก
ประสบการณ์โดยสานักงานบัญชี คิดเป็นร้อยละ
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
50

หน่วยนับ
คน

100

%

7,825

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

7,825
7,825

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ฝุายวิชาการ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้กาหนดให้มกี ารแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ประจาปีการศึกษา
2559 เพื่ อ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
การแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในสาขางานที่กาลังศึกษาอยู่
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ การแสดงออก และมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความรู้
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึน้
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียนนักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม มีน้าใจ ให้ความช่วยเหลือและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคมได้ ร้อยละ 100%
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้น
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

หน้า 186

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีน้าใจให้ความ
ช่วยเหลือและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึน้ ร้อยละ
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม มีน้าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ ร้อยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

100

%

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
ตามหายอดนักอ่าน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรรณณุมาศ อนันทะสุข
ตาแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 103
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด มีส่วนช่วยในการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านให้เกิด
ขึ้นกั บนัก เรีย น นักศึก ษา เพราะจะท าให้เ ป็นผู้ที่ใ ฝุเรีย นใฝุรู้ตลอดชีวิต มีนิสัยรัก การอ่านเพื่อนาไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน เพื่อการทางาน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จนสามารถยกระดับจากความชอบอ่าน
เพียงอย่างเดียว ไปสู่การอ่านสาหรับพัฒนาชีวติ ในทุกช่วงเวลาและทุกแง่มุมของชีวติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้ถึงประโยชน์ของการอ่านมากขึ้น
- เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน นักศึกษา
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทาการยืมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ได้อย่างเต็มที่
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึน้ และสามารถคิด เขียนและวิเคราะห์ได้ร้อยละ 80
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถคิด เขียนและวิเคราะห์ได้และ
รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถคิด เขียนและวิเคราะห์ได้และรู้จัก
แสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ และแหล่ ง เรีย นรู้ ต่ า งๆทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษาและเป็น การใช้เ วลาว่ างให้ เ ป็ น
ประโยชน์
- นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึน้ และสามารถคิด เขียนและวิเคราะห์ได้ร้อยละ 80
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ
- นักเรียน นักศึกษา มีนสิ ัยรักการอ่านเพิ่มขึน้ รวมถึงสามารถคิด
เขียนและวิเคราะห์ได้และรูจ้ ักแสวงหาความรู้จากสือ่ และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- นักเรียน นักศึกษา มีนสิ ัยรักการอ่านเพิ่มขึน้ และสามารถคิด เขียน
และวิเคราะห์ได้รอ้ ยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
388

หน่วยนับ
คน

80

%

2,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

2,500
2,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
งานสัปดาห์หอ้ งสมุด
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรรณณุมาศ อนันทะสุข
ตาแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 103
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญแหล่งหนึ่งในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ใช้ศึกษา
ค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้นงานห้องสมุดจึงได้จัดทาโครงการสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้เห็นความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทั้งหมด จานวน 400 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
- ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรัก
การอ่าน
- นักเรียน นักศึกษาเข้าห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ 80
- นักเรียน นักศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมมากขึ้น

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทั้งหมด จานวน 400 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ 80
- นักเรียน นักศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทั้งหมด

- นักเรียน นักศึกษาเข้าห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ
- นักเรียน นักศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมห้องสมุดและรู้จัก
ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
400

หน่วยนับ
คน

80

%

5,500

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

5,500
5,500

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
งานสัปดาห์วันวิชาการ OPEN HOUSE
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ฝุายวิชาการ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยฝุายวิชาการ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างครบถ้วน เสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ หลังจากกระบวนการเรียนได้เสร็จสิ้นลง และเป็น
การแนะแนวการศึกษาสัญจร ให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ให้เกิดความ
รอบรู้อย่างครบถ้วน ทางฝุายวิชาการจึงได้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
แก่นักเรียน นักศึกษามากยิ่งขึน้ จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การ
จัด นิทรรศการวั นวิท ยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษ ฐ์ การจัดการเรีย นการสอน
หลัก สูตรวิชาชีพ ระยะสั้น 108 อาชีพ และการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง และวงดนตรี เพื่อช่วย
เสริมสร้างด้านสติปัญญารวมถึงการแสดงออกถึงความสามารถ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายคุณธรรมนา
ความรูค้ ู่ประชาธิปไตย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัด กิจกรรมเสริมหลัก สูตร พัฒนาให้ผู้เ รีย นได้ดาเนินกิจกรรม และแสดงศัก ยภาพ
ทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ การแสดงออก และมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความรู้
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่รว่ มจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
- เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกระดับ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 คน
ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ร้อยละ 100.00
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100.00 เข้าร่วมโครงการ
- ผลงานด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพของผูเ้ รียนและสถานศึกษา ได้รับการเผยแพร่ คิด
เป็นร้อยละ 100.00
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้ดาเนินกิจกรรม และแสดงศักยภาพทางด้าน
วิชาการ และด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมมีน้าใจให้ความช่วยเหลือและทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

- ผลงานด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพของผูเ้ รียน
และสถานศึกษา ได้รับการเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้ดาเนิน
กิจกรรมและแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพอย่างทั่วถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

จานวน
1,000

หน่วยนับ
คน

100

%

57,381

บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ



ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

วิธีดาเนินงาน
1
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ

2

3







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

57,381
57,381

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์หอ้ งโสตทัศนศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย งามทรง
ตาแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 112
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆต้องมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้ง โดยจะใช้
ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นห้องในการ ฝึกอบรมโครงการต่างๆ จัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา รวมถึงการที่
หน่วยงานภายนอกเข้ามาขอใช้ในบางโอกาส ทาให้ห้องโสตทัศนศึกษามีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากอุปกรณ์ระบบเสียงที่ใช้ภายในห้อ งโสตทัศนศึกษา เป็น
วัสดุที่เก่าและมีการชารุดไปมาก ทาให้ในการใช้งานระบบเสียงบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทาให้การ
ด าเนิ น งานต่ า งๆเกิ ด ติ ด ขั ด ไม่ ลื่ น ไหลที่ ที่ ค วร ดัง นั้ น งานสื่ อ การเรี ย นการสอนจึ ง ได้จั ด โครงการจั ด หา
อุปกรณ์เสริมเครื่องเสียงใช้สาหรับห้องโสตทัศนศึกษาขึ้น เพื่อให้การใช้งานห้องโสตทัศนศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ชุดระบบเสียงห้องโสตทัศนศึกษา
- เพื่อพัฒนาให้หอ้ งโสตทัศนศึกษามีระบบเสียงที่สมบูรณ์
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีอุปกรณ์ใช้งานในห้องโสตทัศน์ศกึ ษา จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ห้องโสตทัศนศึกษาถูกปรับปรุงให้มีอุปกรณ์ใช้งานตามความเหมาะสม
6. กลุ่มเป้าหมาย
- มีอุปกรณ์ใช้งานในห้องโสตทัศน์ศกึ ษา จานวน 1 ชุด

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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7. พื้นที่ดาเนินการ
- ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานในห้องโสตทัศนศึกษา
- ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน
และกิจกรรมโครงการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
มีอุปกรณ์ใช้งานในห้องโสตทัศน์ศกึ ษา

ห้องโสตทัศนศึกษาถูกปรับปรุงให้มีอุปกรณ์ใช้งาน
ตามความเหมาะสม ร้อยละ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ

จานวน
1

หน่วยนับ
ชุด

100

%

27,700

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

27,700
27,700

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
พัฒนางานพัฒนาหลักสูตรและงานวัดผลประเมินผล
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายธีรพงษ์ เรือลม
ตาแหน่ง หัวหน้างานหลักสูตรฯ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานฝุายวิชาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงมี
ความจาเป็นต้อง จัดหาวัสดุสานักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้ เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2561 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในสานักงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการของวิทยาลัย
สารพัดช่างแพร่ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนางานหลักสูตรและงานวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ให้บรรลุเปูาหมาย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- เพื่อพัฒนางานหลักสูตรและงานวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- งานธุรการฝุายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตรฯ งานห้องสมุด งานสื่อ
การเรียนการสอน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ผูป้ ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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6. กลุ่มเป้าหมาย
- มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝุายมากยิ่งขึ้น และมีผลประเมิน
ความสาเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 ทางานได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวมากขึ้นและนาวัสดุ
อุปกรณ์ไปใช้จริง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- งานหลักสูตรฯ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝุายมากยิ่งขึ้น และมีผลประเมิน
ความสาเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 ทางานได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวมากขึ้นและนาวัสดุ
อุปกรณ์ไปใช้จริง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีวัสดุสานักงานตามเปูาหมาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของผู้ปฏิบัตงิ านในงานของฝุายมาก
ยิ่งขึน้ และมีผลประเมินความสาเร็จในการทางานได้สะดวกรวดเร็ว
เกิดความคล่องตัวมากขึ้นและนาวัสดุอุปกรณ์ไปใช้จริง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ดาเนินงาน

จานวน
100

หน่วยนับ
%

80

%

25,000

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

25,000
25,000

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
1. ชื่อโครงการ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่บุคคลทั่วไป
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ฝุายวิชาการ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
โทรศัพท์ 054-542882 ต่อ 105
โทรสาร 054-534619
E-mail phraepolytechnic@hotmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาและนโยบายวิ ท ยาลั ย ฯ ในเรื่อ งแนว
ทางการเพิ่มปริมาณผู้เ รียน ฝุายวิชาการได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้นขึ้น
สาหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะได้นาวิชาชีพที่เรียนไปประกอบ
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- เพื่อให้ผู้เรียนได้นาวิชาชีพไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
- เพื่อผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- ประชาชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนผู้ที่มคี วามสนใจ มีอาชีพอิสระ มีรายได้เสริม สามารถพึง
พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- ผูเ้ รียนได้รับความรู้เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
- ผูเ้ รียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว
6. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในพืน้ ที่อาเภอสูงเม่น อาเภอใกล้เคียง
7. พื้นที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
- ผูเ้ รียนได้รับความรู้เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
- ผูเ้ รียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ประชาชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนผู้ที่ มีความสนใจในพื้นที่
อาเภอสูงเม่น อาเภอใกล้เคียง
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชีพ
- ผูเ้ รียนได้รับความรู้เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
- ผูเ้ รียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และมีอาชีพเสริม
คิดเป็นร้อยละ

จานวน
2,500

หน่วยนับ
คน

100

%

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส ()

1

2

3





4





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวน/ครั้ง
/เรือ่ ง ฯลฯ)
ประชุม
นาเสนอ
ดาเนินงาน
ติดตาม/สรุป

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุตาบล/
อาเภอ
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่
วช.แพร่

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย

งบ
อุดหนุน

งปม.สอศ.
งปม.สอศ.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
4.1 บันทึกข้อความ เลขที่ 925/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
4.2 คาสั่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
4.3 บันทึกข้อความ เลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
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ที่ปรึกษา
1. นางเมธิณี
2. นายบัญญัติ

บุญเอกบุศย์
อรุณานันท์

3. นางสาวประภาภณ์ ปีอาทิตย์
4. ว่าที่ ร.ต.ฐิติ
ทะนันชัย

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ หลักสูตรปกติ

คณะผู้จัดทา
1. ว่าที่ ร.ต.ฐิติ
2. นางปพิชญา
3. นางสาวทิพย์สุดา
4. นายสัมฤทธิ์

งานวางแผนและงบประมาณ

ทะนันชัย
ขึมจันทร์
สมบัติ
งามทรง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

