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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
ปลายปี พ.ศ. 2529 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะบริจาคที่ดิน จานวน 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษาเพื่อใช้เป็น
สถานที่ตั้งโรงเรียนสารพัดช่างในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีจะได้มีโอกาส
เรียนวิชาชีพให้มีความรู้ และทักษะสูง เพียงพอที่จะนาไปประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มศักยภาพของ
ชีวิตและสังคมที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น กรมอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการเสนอกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติ
จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2529 ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529
ปีการศึกษา 2530 กรมอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งให้นายสุโข มีอินทร์เกิด ศึกษานิเทศก์
กรมอาชีวศึกษา มาทาหน้าที่อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2530
ปีการศึกษา 2532 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นแรก 4 คณะวิชา จานวน 9 แผนก
ปีการศึกษา 2536 กรมอาชีวศึกษา ได้มีคาสั่งแต่งตั้งนายไพศาล จริตพจน์ ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532
ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 3 แผนกคือ
แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกพณิชยการ
ปีการศึกษา 2538 ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สะสมหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2540
กรมอาชีวศึกษามีคาสั่ งแต่งตั้ง นายชูเกียรติ เขียนประสิ ทธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540
ปีการศึกษา 2546
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งนายทองพูน
กิ่งนาค ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รักษาการผู้อานวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547
ปีการศึกษา 2547 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งนายสาโรจน์
ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ช่วยอานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รักษาการผู้อานวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547
ปี ก ารศึ ก ษา 2549 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง นายสาโรจน์
ขอจ่วนเตี๋ยว เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2548
ปี ก ารศึก ษา 2551 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษามี คาสั่ งแต่ง ตั้ง นายประภาส
คงสบาย เป็ นผู้ อานวยการวิทยาลั ยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2551

ปีการศึกษา 2552 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งนายเฉลียว เทศทับ
เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2553 ถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2553 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาคปกติ (ปวส.) จานวน
2 แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 ชื่อและที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 166/1 ถนนมาลัยแมน
ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3551-1880 โทรสาร 0-3552-3890
1.3 สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.4 สภาพชุมชน
ชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยฯส่วนมากยังเป็นพื้นที่ไร่นา มีบางส่วนเป็นร้านค้าโรงงานและบ้านจัดสรร
1. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา
2. อาชีพของผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ทาไร่ และค้าขาย
3. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน
4. ค่าใช้จ่ายนักเรียนนักศึกษาประมาณวันละ 20 – 50 บาท
แหล่งการเรียนรู้/สถานที่สาคัญในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่
1) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
5) ศูนย์วิจัยทดลองข้าว
2) วัดพระนอน
6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
3) วัดพระลอย
7) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
4) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
8) สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
2. สภาพปัจจุบัน
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ใช้วิธีจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ
และนอกระบบ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ เวลาเรียน 3 ปี
รั บ นั กเรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ กษาระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า เปิดสอน
2 ประเภทวิชา คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานช่างยนต์
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานเครื่องมือกล
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-สาขางานเชื่อมโลหะ
-สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ
ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ
ภาคปกติ ใช้เวลาในการเรียน 2 ปี รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) , ปวช. หรือเทียบเท่าเปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
ภาคนอกเวลาราชการ เรียนแบบเทียบโอนสะสมหน่วยกิต ซึ่งใช้เวลาในการเรียน 18 เดือน
รับผู้ที่มีงานทาที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ปวช. หรือเทียบเท่า เปิดสอน 2
ประเภทวิชา คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
-สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
-สาขางานการบัญชี
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลั ย ฯ ได้เปิ ดสอนหลั กสู ตรวิ ช าชีพ ระยะสั้ นให้ บุ คคลทั่ ว ไป โดยไม่ จากั ดเพศ อายุ
วุฒิ การศึกษา ส าหรั บ การเรี ย นการสอน วิทยาลั ยฯ จะเปิดสอนในวันทาการ จันทร์ -ศุกร์ และ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ส่วนรายวิชาที่เปิดสอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชาจะต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 8 คนขึ้นไป ในแต่ละรายวิ ชา และ
หลักสูตรเร่งรัด (Premium Course) เรียนแบบตัวต่อตัว 1 คนก็เรียนได้ สมัครแล้วเรียนได้เลย
4. หลักสูตรความร่วมมือ
1.หลักสูตรอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 3 แห่ง
- โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
- โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
- โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
เป็นการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาสายสามัญระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.ปลาย)
โดยการเรี ย นวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ควบคู่ กั บ การเรี ย นหลั ก สู ต ร

มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จากนั้ น โอนผลการเรี ย นมาบู ร ณาการเข้ า สู่ โ ครงการสร้ า งหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อจบการศึกษาผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร
2.หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 4 แห่ง
- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยนาวาส
- โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนหลั กสู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น 3-150 ชั่ ว โมง ให้ กับ นัก เรี ย น
มัธ ยมศึ กษาตอนต้น เพื่อปู พื้น ฐานด้า นวิช าชีพ และส่ งเสริ มให้ นั กเรียนเลื อกความถนัดทางวิช าชี พ
สามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 166/1 ถนนมาลัยแมน ตาบล
รั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ จานวน 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 0-3551-1880 โทรสาร 0-3552-3890 ซึ่งมีรายละเอียด จานวน
อาคาร สถานที่ จาแนกตามประเภท
จานวน
ที่
อาคาร
หลัง
ห้อง
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
3
44
2 อาคารหอประชุม
1
3 บ้านพักผู้อานวยการ
1
4 บ้านพักครู ขนาด 6 ยูนิต
2
12
5 แฟลตที่พัก ขนาด 14 ยูนิต
1
14
6 บ้านพัก ขนาด 4 ยูนิต
2
4
7 บ้านพัก ขนาด 2 ยูนิต
1
4
8 สนามกีฬาอเนกประสงค์
1แห่ง
9 เสาธงชาติ
1 แห่ง
10 ศาลาพระพุทธ
1 แห่ง
11 บ่อบาดาลและถังเก็บน้า
1 แห่ง
12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
1
19
13 ป้อมยาม
1
14 สนามเบตอง
1 แห่ง
15 โรงจอดรถจักรยานยนต์
1 แห่ง
16 พระวิษณุกรม
1 แห่ง
17 พระพรหม
1 แห่ง
-

แผนผังวิทยาลัยฯ
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง
: เลขที่ 166/1 ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนผังอาคารที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9.

รายละเอียดสิ่งก่อสร้างตาม Master Plan
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
10. ศาลาพระพุทธ
อาคารหอประชุม
11 บ่อบาดาลและถังเก็บน้า
บ้านพักผู้อานวยการ
12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
บ้านพักขนาด 6 ยูนิต
13 ป้อมยาม
แฟลตที่พัก ขนาด 14 ยูนิต
14 สนามเปตอง
บ้านพัก 4 ยูนิต
15 โรงจอดรถจักรยานยนต์
บ้านพัก 2 ยูนิต
16 พระวิษณุกรรม
สนามกีฬาอเนกประสงค์
17 พระพรหม
เสาธงชาติ
รั้วลวดหนาม
รั้วคอนกรีตประกอบเหล็กดัด
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บทที่ 2
การพัฒนาสถานศึกษา
ผลการพัฒนาสถานศึกษาในระยะที่ผ่านมา (ปี 2550-2552)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งบรรหาร-แจ่ ม ใส จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ มี ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ในระยะเวลาที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2550-2552 และยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยสรุปผลงานเด่นๆ
โดยภาพรวม ดังนี้
1. ด้านวิชาการ
1) ปี 2550 เปิดสอนระดับปวช. ปวส. สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ
2) ปรับปรุง ห้องเรียนให้เพียงพอกับผู้เรียนและมีความเป็นระเบียบสัดส่วน เช่น ช่างยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือกล
3) จากการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยฯผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ทั้งปวช. และปวส. และได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจาปี 2550
4) มีคิดค้นในการจัดทาหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขื้น
5. ปี 2553 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ และการพัฒนาเว็บเพจ
2. ด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเสริม ทาให้ผู้เสพยาเสพติดลดลง เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเข้า
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเข้าค่ายธรรมเพื่อชีวิต การบริจาคโลหิต การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ การ
เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และอื่นๆ
3. ด้านบุคลากร
จานวน
อัตรากาลัง
2550
2551
2552
2553
ผู้บริหาร
5
5
5
5
ข้าราชการครู
21
21
23
23
ข้าราชการพลเรือน
1
1
0
0
พนักงานราชการ
1
2
2
2
ครูพิเศษสอน
23
23
19
19
ลูกจ้างประจา
8
8
8
8
ลูกจ้างชั่วคราว
21
23
23
26
รวม
80
83
80
83

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีศักยภาพตรงตามความต้องการของชุมชน และ
สถานประกอบการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมอย่างมีความสุข
2. พันธกิจ
1. ผลิตกาลังคนระดับกึ่งฝีมือและด้านเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาและบริการ
4. พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการประกอบธุรกิจแก่ชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาในทุกด้าน
6. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
3.ปรัชญาของวิทยาลัย
“ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ” ที่ใช้เป็นหลักในการดาเนินงานบริหารวิทยาลัย
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะ
หมายถึง
การมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนักศึกษามีความชานาญ
ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพความต้องการของตลาดแรงงาน
คุณธรรมเด่น หมายถึง
การมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
เน้นวิชาการ หมายถึง
การมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ รู้จักพัฒนาความรู้ให้ทันความก้าวหน้าด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี

4. เป้าประสงค์ของวิทยาลัย
1) เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) เป็นแหล่งผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เป็นแหล่งบริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน อันจะนาไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างความ
เข้มแข็งในอาชีพ ได้คุณภาพมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชามีศักยภาพต่อการพัฒนาอาชีพอย่างเพียงพอและ
มีคุณภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ
4. สถานศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายนอก
5. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
5. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนทุกแผนกวิชา
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
4. โครงการจัดฝึกอบรมนักเรียนโดยวิทยากรภายนอกของทุกแผนกวิชา
5. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
6. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแผนกวิชายานยนต์
8. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
9. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาโลหะการ
10. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาบัญชี
11. โครงการจัดหาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและการมีงานทาของนักเรียนนักศึกษา
มาตรการ
1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
2.พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
3.สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

4.สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
5.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)
6.เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาให้บริการสังคมให้เกิด
ค่านิยมในการอาชีวศึกษาต่อสามัญ 60:40
7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่การอาชีวศึกษา
8.พัฒนากาลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
เป้าประสงค์
ประชาชน เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา
มาตรการ
1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้
4.จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
5. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ ผู้เรียนทุกระดับมีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพ
มาตรการ
1.พัฒนากาลังคนให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ
2.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ
3.ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ
4.สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ บริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
3. โครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
4. โครงการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
มาตรการ
1.พัฒนาโครงการสร้างบริหารจัดการและกาหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3.กระจายอานาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5.บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6.พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
7.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
8. พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลทั้งส่วนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา
9. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง สถาบันการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและประเทศ
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งของรัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
มาตรการ
1.พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียน
นักศึกษา
2.พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
6. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
7. ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีคุณลักษณะเป็นคนไทยยุคใหม่
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาทุกแผนกวิชาทั้งในระบบปกติ และนอกระบบ
มาตรการ
1.ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเขตพื้นที่
ชายแดนภาคใต้
3.พัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและเขตพื้นที่
ชายแดนภาคใต้
4. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ทานุ บารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่อพัฒนาสู่สากล
2.โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดทาวิจัยแก่บุคลากร
3. โครงการจัดทาและประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
มาตรการ
1. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
4. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ
6. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ปลูกฝังสร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีการสอน
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจของแผนกวิชา
แผนกวิชาการบัญชี
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นทักษะการบัญชี สร้ างเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พพร้อมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่
คุณธรรมจริ ยธรรมในการดารงชีวติ
พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
3. ส่ งเสริ มความรู ้ระเบียบในการทางาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เราจะเป็ นศู นย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ที่ ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มีทกั ษะและคุ ณธรรม
จริ ยธรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3. สร้างระบบการจัดการศึกษาและฝึ กอบรม
ปรัชญา
จัดการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นสมรรถนะ
- ทักษะ
- ปฏิบตั ิ
- รู้จริ งทาได้
- ฝึ กอบรม

แผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
วิสัยทัศน์
แผนกวิชาไฟฟ้ ากาลังเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนให้ผรู้ ับการศึกษามีความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
โดยสามารถนาความรู ้ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อหรื อใช้ในการประกอบอาชีพการงานอย่างมีคุณภาพและ
เป็ นส่ วนหนึ่งของทางวิทยาลัยฯในการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่ งแวดล้อม
พันธกิจ
1. ครู จ ะต้องปฏิ บ ตั ิ ภ าระกิ จการสอนตรงตามเวลาที่ ก าหนดและอยู่ห้องสอนคอยให้ค าชี้ แนะ
ตลอดเวลาการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนนักศึกษา
2. ทาให้การเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เป็ นไปด้วยความเข้าใจปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. จัดให้มีการเรี ยนการสอนอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานของการปรับปรุ งและพัฒนาอาชีพ
4. บริ การชุมชนและสร้างความเข้าใจในการใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
5. ร่ วมกันใช้วสั ดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนและคุม้ ค่าพร้อม มีกระบวนการบริ การวัสดุ
เหลือใช้อย่างเป็ นระบบไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยน-นักศึกษา สามารถปฏิบตั ิงานช่างพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้จกั และดาเนิ นชี วิต ดังพระราชดารัสตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประกอบสัมมาอาชีพและเพื่อการศึกษาต่อ สร้างจิตสานึกอันดี
งามและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะสามารถปฏิ บตั ิงานได้จริ งและ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะทาให้ผเู้ รี ยนสามารถนา
ความรู ้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อการศึกษาต่อไป

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่ อมบารุ ง
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านวิชาชี พสาขางานเครื่ องมือกลและซ่ อมบารุ ง ให้ผเู้ รี ยนมีสมรรถนะอาชี พ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ก้า วทันเทคโนโลยี มี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมอย่างมี
ความสุ ข
พันธกิจ
1. การพัฒนาการจัดการเรี ย นรู ้ ใ ห้เข้าสู่ ระบบการประกันคุ ณภาพและความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. จัด การเรี ย นการสอน กิ จ กรรม และโครงการเพื่ อ ให้ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ทดสอบมาตรฐานวิชาชี พของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณสมบัติตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ
แผนกวิชาเชื่อมโลหะ
วิสัยทัศน์
มุ่ ง เน้ น จัด การศึ ก ษาด้า นวิ ช าชี พ ให้ ผู้เ รี ย นมี ส มรรถนะอาชี พ ตามความต้อ งการของสถาน
ประกอบการ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ก้า วทันเทคโนโลยี มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มุ่ ง เน้นมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมอย่างมีความสุ ข
พันธกิจ
1. การพัฒนาการจัดการเรี ย นรู ้ ใ ห้เข้าสู่ ระบบการประกันคุ ณภาพและความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. จัด การเรี ย นการสอน กิ จ กรรม และโครงการเพื่ อ ให้ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ทดสอบมาตรฐานวิชาชี พของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณสมบัติตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ

แผนกวิชายานยนต์
วิสัยทัศน์
มุ่ ง เน้นพัฒนาผูเ้ รี ย นให้ ม รศัก ยภาพตรงตามความต้องการของชุ ม ชนและสถานประกอบการ
มีความคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษาสามารถนา
ความรู ้ ไปประกอบอาชี พให้ดีย่ิงขึ้ น มุ่งสู่ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสร่ งคุ ณค่าที่ดีแก่ สังคมอย่างมี
ความสุ ข เป็ นดี คนเก่ง และมีความสุ ขในสังคมอย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ
1. จัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพด้วยรู ปแบบที่หลากหลาย ทั้งในระบบและนอกระบบทวิภาคี
2. จัดท าแผนการสอนที่ เ น้นสมรรถนะ โดยบูร ณาการคุ ณธรรมจริ ย ธรรม สอดแทรกปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. พัฒนาครู ให้มีความรู้ดา้ นวิชาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนามาใช้เป็ นสื่ อและนวัตกรรมใน
การเรี ยนการสอน
5. พัฒนากิ จกรรมการเรี ย นการสอนให้นัก เรี ย นนัก ศึก ษา เป็ นผูม้ ี คุ ณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ 11
ประการ ตามโครงการเยาวชนคนดีศรี สุพรรณ
6. ส่ งเสริ มสนับสนุนในการให้บริ การและสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน
ปรัชญา
ทักษะเยีย่ ม เปี่ ยมคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์
ทาการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสังคม มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะด้านอาชี พ โดยมีทกั ษะดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เสริ มสร้างเศรษฐกิจอย่างพอเพียง
มุ่งสู่ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ
2. เสริ มสร้างเศรษฐกิจพอเพียง รักและศรัทธาในวิชาชีพ
3. ร่ วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. พร้อมบริ การด้านวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน

บทที่ 5
การพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาคุณภาพบุคลากร 1. เพื่อให้ครู -อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ
มีความรู ้ความสามารถทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
2. เพื่อนาความรู้ความสามารถ
มาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. เพื่อจะได้ผลผลิตนักเรี ยน
นักศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรม

วิธีดาเนินการ

งบประมาณ

ผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์
เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ
ประชุมสัมมนาและ
อบรม

1.จัดส่ งครู -อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม
2.ผูเ้ ข้ารับการอบรมจัดทา
รายงานผลการอบรม
3.รวบรวมรายงานผลการ
อบรมเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับขั้น
4.ติดตามผลการนาไปใช้
5. รายงานผล

200,000

ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
53 54 55
   1. มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน
2. มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. นักเรี ยนนักศึกษาได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

วิธีดาเนินการ

งบประมาณ

2. ศึกษาดูงานบุคลากร

1. เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้
และประสบการณ์จริ ง
2. เพื่อนาความรู้มาพัฒนา
ปรับปรุ งงาน ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรได้ผอ่ นคลาย
จากการทางาน และเกิด
ทัศนคติที่ดี

ผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์
เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยน การสอน
เทคโนโลยี

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการ
3. ประเมินผล
4. รายงานผล

200,000

3. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพบุคลากร

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ประสบการณ์ และเพิ่มขีด
สามารถในการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดม
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างประเทศ
ไทย กับต่างประเทศ
3. เพื่อให้ให้การจัดการเรี ยน
การสอนบรรลุผลสาเร็ จ

ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน
ศึกษา ดูงานใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษา

1. เสนอโครงการ
2.ประชุมกาหนดสถานที่
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
5. รายงานผล

200,000

ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
53 54 55
   ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จาก
สถานศึกษาอื่น นาความรู้
มาพัฒนางานให้ดียงิ่ ขึ้น
และมีความสุ ข ในการ
ทางาน

   1. มีความเข้าใจในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2. มีเจตคติต่อการจัด
อาชีวศึกษา
3. ร่ วมกันกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความร่ วมมือและการ
จัดการเรี ยน การสอน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา
ชื่อโครงการ
4.พัฒนาระบบงาน
บุคลากร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การบุคลากร

1.เพื่อเพิ่มความรู ้ให้กบั
บุคลากร
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้
6.โครงการพัฒนาส่ งเสริ ม 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
การจัดทาวิจยั แก่บุคลากร เกี่ยวกับการทาวิจยั
2.เพื่อให้สามารถนาความรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
5.อบรมการใช้เว็บไซต์
วิทยาลัยฯ

กิจกรรม
ให้บริ การบุคลากรที่
รวดเร็ ว ฉับไว

วิธีดาเนินการ

งบประมาณ
35,000

อบรมการใช้เว็บไซต์
ให้กบั บุคลากร
วิทยาลัยฯ

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินโครงการ
3. รายงานผล
1. เสนอโครงการ
2. จัดอบรม
3. รายงานผล

จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการการจัดทา
วิจยั แก่บุคลากร

1. เสนอโครงการ
2. จัดอบรม
3. รายงานผล

22,250

49,900

ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
53 54 55

งานบุคลากรให้บริ การที่
ทันต่อความต้องการของ
บุคลากร

บุคลากรสามารถสร้าง
เว็บไซต์ที่ได้รับ
มอบหมายได้
  1.บุคลากรมีความรู้ในการ
จัดทาวิจยั
2.สามารถนา
กระบวนการวิจยั มาใช้ใน
การเรี ยนการสอน

ชื่อโครงการ
1. ปรับปรุ งระบบ
ตรวจสอบ และรายงาน
การเข้าออกวิทยาลัยฯ

2. สานสัมพันธ์บา้ นและ
โรงเรี ยน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.เพื่อลดปัญหาการขาดเรี ยน ปรับปรุ งเครื่ องสแกน 1. เสนอโครงการ
100,000 
นักเรี ยน นักศึกษา ปฏิบตั ิ
2.เพื่อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตาม ลายนิ้วมือ
2. ดาเนินงานตาม
ตนตามกฎระเบียบของ
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
โครงการ
วิทยาลัยฯ และลดปัญหา
3. รายงานผลโครงการ
การขาดเรี ยนในชัว่ โมง
แรก ของนักเรี ยน
นักศึกษาได้
1.เพื่อให้ผปู้ กครองมีทศั นคตที่ ประชุมผูป้ กครองภาค 1. เขียนโครงการ
15,000    ผูป้ กครองมีทศั นคติที่ดีต่อ
ดีในการจัดการเรี ยนการสอน เรี ยนละ 1 ครั้ง
2. เสนอโครงการ
วิทยาลัยฯ และเข้าใจ
ของวิทยาลัยฯ
3. ประชุมคณะกรรมการ
ระบบการเรี ยนการสอนดี
4. ดาเนินงาน
ขึ้น
5. ประเมินผลและรายงานผล

3. ศึกษาดูงานของ
นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ า

1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้

นานักเรี ยน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า
กาลัง ศึกษาดูงานที่โรง
ผลิตไฟฟ้ า

1. เสนอโครงการ
2. วิทยาลัยฯอนุมตั ิโครงการ

3. ติดต่อสถานที่/ขอ
ดาเนินการ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิ

9,000

   1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอน การทางาน ต่าง
ๆ ในสถานประกอบการ
2.ได้รับประสบการณ์ใหม่
และมีเจตคติที่ดีต่อสาย
อาชีพที่ตนศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   ได้รับความรู้เกี่ยวกับช่าง
4. ฝึ กอบรมนักเรี ยนแผนก 1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
ฝึ กอบรมนักเรี ยน
1. เสนอโครงการ
3,000
วิชาช่างไฟฟ้ ากาลังโดย นอกตาราจากประสบการณ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า 2. จัดหาหัวข้อความ
ไฟฟ้ ากาลัง และสามารถ
วิทยากรภายนอก
ตรงของวิทยากรจากท้องถิ่น จานวน 100 คน
3. ติดต่อวิทยากร
นาความรู้ที่ได้ไปเป็ น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีแนวทาง
4. อบรมสัมมนา
แนวทางในการประกอบ
ในการประกอบอาชีพใน
5. รายงานผล
อาชีพ
อนาคต
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทราบ
แนวโน้มของอาชีพที่เกี่ยวกับ
งานอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ท้องถิ่น
5. ศึกษาดูงานของ
1.เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับ
นานักเรี ยน นักศึกษา 1. ขอโครงการ
16,000    นักเรี ยน นักศึกษาได้รับ
นักศึกษาแผนกวิชา
ประสบการณ์จริ งจากสถาน
แผนกวิชาช่างยนต์
2. ติดต่อสถานที่/ขอ
ประสบการณ์ใหม่และมี
ช่างยนต์
ประกอบการ
จานวน 100 คน ศึกษา ดาเนินการ
เจตคติที่ดีต่อสายอาชีพที่
2.นักเรี ยนได้รับความรู ้เพิ่มเติม ดูงานที่บริ ษทั ยาม่าฮา 3. นานักศึกษาเข้าดูงาน
ตนศึกษา
จากชั้นเรี ยน
ประเทศไทยจากัด
4. รายงานผลการปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   ได้รับความรู้เกี่ยวกับช่าง
6. ฝึ กอบรมนักเรี ยนแผนก เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ในการ ฝึ กอบรมนักเรี ยน
1. เสนอโครงการ
3,000
วิชาช่างยนต์โดยวิทยากร ประกอบอาชีพ
แผนกวิชาช่างยนต์
2. จัดหาหัวข้อความ
ไฟฟ้ ากาลัง และสามารถ
ภายนอก
จานวน 100 คน
3. ติดต่อวิทยากร
นาความรู้ที่ได้ไปเป็ น
4. อบรมสัมมนา
แนวทางในการประกอบ
5. รายงานผล
อาชีพ
   1.ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
7. ศึกษาดูงานของ
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ใน นานักเรี ยน นักศึกษา 1. ขอโครงการ
2,000
นักศึกษาสาขางาน
การเกี่ยวกับการทางานใน
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2. ติดต่อสถานที่/ขอ
ขั้นตอน การทางานต่าง ๆ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานประกอบการ
จานวน 80 คน ศึกษาดู ดาเนินการ
ในสถานประกอบการ
2.เพื่อให้นกั เรี ยนได้มี
งานที่บริ ษทั โชคนาชัย 3. นานักศึกษาเข้าดูงาน
2.ได้รับประสบการณ์ใหม่
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยน
4. รายงานผลการปฏิบตั ิ
และมีเจตคติที่ดีต่อสาย
สายอาชีพ
อาชีพที่ตนศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   1.ได้เรี ยนรู้สิ่งที่อยูน่ อก
8.ฝึ กอบรมนักเรี ยนแผนก 1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้
จัดอบรมนักเรี ยน
1. เสนอโครงการ
3,000
วิชาอิเล็กทรอนิกส์โดย
เพิม่ เติมจากห้องเรี ยน
แผนกวิชา
2. จัดหาหัวข้อความ
ตารา แล้วนามาใช้
วิทยากรภายนอก
2.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทางเลือกใน อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี ที่ 3. ติดต่อวิทยากร
ประโยชน์ เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ
2,3 จานวน 60 คน 4. อบรมสัมมนา
อิเล็กทรอนิกส์
5. รายงานผล
2. นาแนวทางการฝึ ก
อบรมจากวิทยากรไป
ประกอบอาชีพหรื อเป็ น
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพได้
   1.นัก ศึ ก ษามี บุ ค ลิ ก ภาพ
9.สัมมนาวิชาชีพนักเรี ยน 1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้
จัดอบรมสัมมนา
1.ขออนุมตั ิโครงการ
4,500
ปวช. 3 แผนกวิชาบัญชี เพิ่มเติมจากห้องเรี ยน
นักศึกษาแผนกการ
2.ประชุมคณะกรรมการ
แ ล ะ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น
2.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทางเลือกใน บัญชี, แผนก
3.จัดสัมมนา
ก าร ศึ ก ษ าต่ อ ,ก า รเข้ า
การประกอบอาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.ประเมินผล
สถานประกอบการ
ชั้น ปวช. 3 จานวน
5.สรุ ปรายงานผล
2. สถานประกอบการ,
100 คน
สถานศึกษา มีความพึง
พอใจในตัวนักศึกษาชั้น
ปวช. 3

ชื่อโครงการ
10.ศึกษาดูงานของ
นักเรี ยนสาขางานการ
บัญชี

11.จัดฝึ กอบรมนักเรี ยน
แผนกวิชาบัญชี โดย
วิทยากรภายนอก

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ใน นักเรี ยนสาขางาน
1. ขอโครงการ
16,000    1.นักเรี ยนได้รับความรู้
การเกี่ยวกับการทางานใน
บัญชี ชั้น ปวช. 1. เข้า 2. ติดต่อสถานที่/ขอ
และประสบการณ์ตรงจาก
สถานประกอบการ
ศึกษาดูงานสถาน
ดาเนินการ
การศึกษาดูงาน
2.เพื่อให้นกั เรี ยนได้มี
ประกอบการ
3. นานักศึกษาเข้าดูงาน
2.นักเรี ยนสาขาการบัญชี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยน
4. รายงานผลการปฏิบตั ิ
ได้รับความรู้ ในงานบัญชี
สายอาชีพ
การตลาด การค้า และมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
   1. นักเรี ยนได้รับความรู้
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้
จัดฝึ กอบรมนักเรี ยน 1. เสนอโครงการ
4,500
เพิ่มเติมจากห้องเรี ยน
แผนกวิชาบัญชี ชั้นปี 2. จัดหาหัวข้อความ
และประสบการณ์
2.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทางเลือกใน ที่ 2 จานวน 70 คน
3. ติดต่อวิทยากร
2. นักเรี ยนสามารถนา
การประกอบอาชีพ
4. อบรมสัมมนา
ความรู้ไปใช้ใน
5. รายงานผล
ชีวติ ประจาวันได้
3. นักเรี ยนสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในบทเรี ยน

ชื่อโครงการ
12.ศึกษาดูงานของ
นักเรี ยนสาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

13.ฝึ กอบรมนักเรี ยน
แผนกคอมพิวเตอร์ โดย
วิทยากรภายนอก

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ใน นานักเรี ยนสาขางาน 1. ขอโครงการ
16,000    1. นักเรี ยนได้รับความรู้
การเกี่ยวกับการทางานใน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ติดต่อสถานที่/ขอ
และเทคโนโลยีของ
สถานประกอบการ
ชั้น ปวช. 1 เข้าศึกษาดู ดาเนินการ
คอมพิวเตอร์
2.เพื่อให้นกั เรี ยนได้มี
งาน จานวน 80 คนที่ 3. นานักศึกษาเข้าดูงาน
2. นักเรี ยนสามารถนา
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยน บริ ษทั ไอเดีย เมค
4. รายงานผลการปฏิบตั ิ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สายอาชีพ
เกอร์ เทคโนโลยี จากัด
ชีวติ ประจาวัน
(สานักงานใหญ่)
3. นักเรี ยนสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในบทเรี ยน
   1. นักเรี ยนได้รับความรู้
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้
ฝึ กอบรมนักเรี ยน
1. เสนอโครงการ
3,000
เพิ่มเติมจากห้องเรี ยน
แผนกวิชา
2. จัดหาหัวข้อความ
และเทคโนโลยีของ
2.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทางเลือกใน คอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 3 3. ติดต่อวิทยากร
คอมพิวเตอร์
การประกอบอาชีพ
จานวน 60 คน
4. อบรมสัมมนา
2. นักเรี ยนสามารถนา
5. รายงานผล
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและนา
ความรู้ที่ได้รับ

ชื่อโครงการ
14. ศึกษาดูงานของ
นักเรี ยนสาขางาน
เครื่ องมือกล

15. ฝึ กอบรมนักเรี ยน
แผนกวิชาเครื่ องมือกล
โดยวิทยากรภายนอก

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   นักเรี ยนได้รับความรู้
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ใน นานักเรี ยนแผนกวิชา 1. ขอโครงการ
9,000
การเกี่ยวกับการทางานใน
เครื่ องมือกล ชั้น ปวช. 2. ติดต่อสถานที่/ขอ
เกี่ยวกับเครื่ องมือ
สถานประกอบการ
1. เข้าศึกษาดูงานใน ดาเนินการ
เครื่ องจักรที่ในการ
2.เพื่อให้นกั เรี ยนได้มี
สถานประกอบการ
3. นานักศึกษาเข้าดูงาน
ประกอบอาชีพ และมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยน
4. รายงานผลการปฏิบตั ิ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สายอาชีพ
   นักเรี ยนได้รับความรู้
1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้
จัดฝึ กอบรมนักเรี ยน 1. เสนอโครงการ
3,000
เพิ่มเติมจากห้องเรี ยน
แผนกวิชาเครื่ องมือกล 2. จัดหาหัวข้อความ
สามารถนาความรู้ไปใช้
2.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทางเลือกใน จานวน 80 คน
3. ติดต่อวิทยากร
ในชีวติ ประจาวันได้และ
การประกอบอาชีพ
4. อบรมสัมมนา
นาไปประยุกต์ใช้ใน
5. รายงานผล
บทเรี ยน

ชื่อโครงการ
1. จัดทาบัญชีครัวเรื อน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รี ยนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
  บุคลากรและนักเรี ยน
1.เพื่อให้บุคลากรและนักเรี ยน อบรมการจัดทาบัญชี 1.เสนอโครงการ/ขออนุมตั ิ
5,000
สามารถจัดทาบัญชีครัวเรื อน ครัวเรื อนตามแนว
2.จัดประชุม
สามารถจัดทาบัญชี
ได้
เศรษฐกิจพอเพียง
3.ดาเนินการ
ครัวเรื อนได้
ให้กบั บุคลากรและ
4.ประเมินผล
นักศึกษา
5.สรุ ปและรายงานผล

ชื่อโครงการ
1.ส่ งเสริ มคุณธรรมนา
ความรู้

2. ส่ งเสริ มกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ

3. เพื่อนช่วยเพื่อน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ และ
จัดกิจกรรมคุณธรรม 1.เสนอโครงการ
476,075    1.ครู -อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่พึง
นาความรู้ให้กบั ครู
2.ประชุมคณะกรรมการ
และนักเรี ยนมีคุณลักษณะ
ประสงค์
เจ้าหน้าที่ และนักเรี ยน 3.ดาเนินตามโครงการ
ที่พึงประสงค์ 11 ประการ
2.เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ และ
4.สรุ ปและรายงานผล
เกิดความรู้ความเข้าใจใน
นักเรี ยนรู้จกั หน้าที่และการ
หน้าที่
ทางานเป็ นทีม
2.มีความรี บผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง และ
รู้จกั การทางานเป็ นทีม
เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่ จัดกิจกรรมองค์การ
1.เสนอโครงการ
388,425    นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และรู้จกั การทางาน วิชาชีพให้นกั เรี ยน
2.ประชุมคณะกรรมการ
พึ่งประสงค์ และทางาน
ที่เป็ นระบบ
ปวช. ทุกชั้นปี
3.ดาเนินตามโครงการ
ได้อย่างมีระบบ
4.สรุ ปและรายงานผล
 นักเรี ยนรู้จกั การทางาน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
จัดกิจกรรมช่วยเหลือ 1.เสนอโครงการ
100,000 
ทางานเป็ นทีมได้
เพื่อนที่ประสบปัญหา 2.ประชุมคณะกรรมการ
เป็ นทีม มีน้ าใจไมตรี
2. เพื่อให้นกั เรี ยนคุณลักษณะที่
3.ดาเนินตามโครงการ
ได้รับการยอมรับจาก
พึงประสงค์
4.สรุ ปและรายงานผล
สังคม ชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
4. ส่ งเสริ มสวัสดิการและ 1.เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพที่
จัดกิจกรรมตรวจ
1.ขออนุมตั ิโครงการ
330,650    1.มียาและเวชภัณฑ์อย่าง
สวัสดิภาพนักเรี ยน
แข็งแรง
สุ ขภาพ ประกัน
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
พอเพียงสาหรับให้บริ การ
นักศึกษา
2.เพื่อให้วทิ ยาลัยฯมีมียาและ อุบตั ิเหตุ และจัดซื้ อยา 3. ให้บริ การชุมชน
นักเรี ยน นักศึกษา
เวชภัณฑ์ที่เพียงพอกับนักเรี ยน และเวชภัณฑ์
4. สรุ ปรายงานผล
2.นักเรี ยน นักศึกษา ได้
ตรวจสุ ขภาพ และทา
ประกันอุบตั ิเหตุ
   ได้ขอ้ มูลการศึกษาต่อและ
5.ติดตามผูส้ าเร็ จ
1. เพื่อติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ติดตามนักเรี ยนที่
1.เสนอโครงการขออนุมตั ิ
การศึกษา แผนกวิชาช่าง 2. เพื่อติดตามผูท้ ี่ศึกษาต่อ
สาเร็ จการศึกษา ศึกษา 2. ดาเนินการจัดทา
มีงานทาของนักเรี ยนมา
ไฟฟ้ ากาลัง
3. เพื่อติดตามผูท้ ี่มีงานทาใน ต่อ และมีงานทา ของ 3.สรุ ปรายงานผล
วางแผนการพัฒนาแผนก
สถานประกอบการ
นักเรี ยนแผนกวิชาช่าง
ต่อไป
ไฟฟ้ ากาลัง
6. ติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษาของแผนกวิชา
ช่างยนต์

1. เพื่อติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
2. เพื่อติดตามผูท้ ี่ศึกษาต่อ
3. เพื่อติดตามผูท้ ี่มีงานทาใน
สถานประกอบการ

ติดตามนักเรี ยนที่
1.เสนอโครงการขออนุมตั ิ
สาเร็ จการศึกษา ศึกษา 2. ดาเนินการจัดทา
ต่อ และมีงานทา ของ 3.สรุ ปรายงานผล
นักเรี ยนแผนกวิชาช่าง
ยนต์

-

   ได้ขอ้ มูลการศึกษาต่อและ
มีงานทาของนักเรี ยนมา
วางแผนการพัฒนาแผนก
ต่อไป

ชื่อโครงการ
7. ติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษาของแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   ได้ขอ้ มูลการศึกษาต่อและ
1. เพื่อติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ติดตามนักเรี ยนที่
1.เสนอโครงการขออนุมตั ิ
2. เพื่อติดตามผูท้ ี่ศึกษาต่อ
สาเร็ จการศึกษา ศึกษา 2. ดาเนินการจัดทา
มีงานทาของนักเรี ยนมา
3. เพื่อติดตามผูท้ ี่มีงานทาใน ต่อ และมีงานทา ของ 3.สรุ ปรายงานผล
วางแผนการพัฒนาแผนก
สถานประกอบการ
นักเรี ยนแผนกวิชาช่าง
ต่อไป
อิเล็กทรอนิกส์

8. ติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษาสาขางานการ
บัญชี

1. เพื่อติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
2. เพื่อติดตามผูท้ ี่ศึกษาต่อ
3. เพื่อติดตามผูท้ ี่มีงานทาใน
สถานประกอบการ

ติดตามนักเรี ยนที่
1.เสนอโครงการขออนุมตั ิ
สาเร็ จการศึกษา ศึกษา 2. ดาเนินการจัดทา
ต่อ และมีงานทา ของ 3.สรุ ปรายงานผล
นักเรี ยนแผนกวิชา
บัญชี

-

   ได้ขอ้ มูลการศึกษาต่อและ
มีงานทาของนักเรี ยนมา
วางแผนการพัฒนาแผนก
ต่อไป

9. ติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษาของแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

1. เพื่อติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
2. เพื่อติดตามผูท้ ี่ศึกษาต่อ
3. เพื่อติดตามผูท้ ี่มีงานทาใน
สถานประกอบการ

ติดตามนักเรี ยนที่
1.เสนอโครงการขออนุมตั ิ
สาเร็ จการศึกษา ศึกษา 2. ดาเนินการจัดทา
ต่อ และมีงานทา ของ 3.สรุ ปรายงานผล
นักเรี ยนแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

-

   ได้ขอ้ มูลการศึกษาต่อและ
มีงานทาของนักเรี ยนมา
วางแผนการพัฒนาแผนก
ต่อไป

ชื่อโครงการ
10.ติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษาของแผนกวิชา
เครื่ องมือกล

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   ได้ขอ้ มูลการศึกษาต่อและ
1. เพื่อติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา ติดตามนักเรี ยนที่
1.เสนอโครงการขออนุมตั ิ
2. เพื่อติดตามผูท้ ี่ศึกษาต่อ
สาเร็ จการศึกษา ศึกษา 2. ดาเนินการจัดทา
มีงานทาของนักเรี ยนมา
3. เพื่อติดตามผูท้ ี่มีงานทาใน ต่อ และมีงานทา ของ 3.สรุ ปรายงานผล
วางแผนการพัฒนาแผนก
สถานประกอบการ
นักเรี ยนแผนกวิชา
ต่อไป
เครื่ องมือกล

11.จัดการเรี ยนการสอน 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หลักสู ตรประกาศนียบัตร เพิม่ โอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
วิชาชีพให้สูงขึ้น โดยการศึกษา
ต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)
2. ปรับความรู ้ให้สูงขึ้น และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ปรับวุฒิทางศึกษา และเลื่อน
ตาแหน่งหน้าที่การงานให้
สู งขึ้น

จัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.)ให้กบั
ประชาชนทัว่ ไปและ
ผูท้ างานในเขตพื้นที่
จังหวัดสุ พรรณบุรีและ
พื้นที่ใกล้เคียง

1.ขออนุมตั ิโครงการ
2.จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน
3.เตรี ยมงาน
4.ดาเนินการ
5.สรุ ปรายงานผล

484,800

   1. ผูเ้ รี ยนสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพหรื อปรับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น

ชื่อโครงการ
12.จัดการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษาในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา

13.สัปดาห์หอ้ งสมุดและ
ส่ งเสริ มการอ่าน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ จัดการเรี ยนการสอน 1.ขออนุมตั ิโครงการ
216,000    เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
นักเรี ยนได้ศึกษาต่อระดับที่
อาชีวศึกษาใน
2.จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน
สายอาชีพให้กบั นักเรี ยน
สู งขึ้น
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา 3.เตรี ยมงาน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่างๆ
2.เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
4.ดาเนินการ
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
5.สรุ ปรายงานผล
และสามารถนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้
4.เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นการ
ใช้ทรัพยากรการศึกษาร่ วมกัน
   นักเรี ยนได้รับความรู้และ
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความ
จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
1.ขอดาเนินโครงการ
3,000
กระตือรื อร้นสนใจอ่าน
การอ่านให้นกั เรี ยนชั้น 2.ดาเนินงาน
รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
หนังสื อ
ปวช.
3.สรุ ปรายงานผล
2. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนมี
นิสัยรักการอ่าน
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
14. จัดซื้ อหนังสื อ
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรัก จัดซื้ อหนังสื อ
1.ขออนุมตั ิโครงการ
30,000    1. มีผเู้ ข้าใช้บริ การเพิ่มมาก
นิตยสาร และ
การอ่านและการเรี ยนรู ้
หนังสื อพิมพ์ และ
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
ขึ้น
หนังสื อพิมพ์
2. เพื่อให้ห้องสมุดมี
นิตยสารไว้บริ การ
3. สรุ ปรายงานผล
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร
ในการเข้าใช้บริ การ และมี
เพียงพอต่อการให้บริ การ
ความรู้ที่หลากหลายจากการ
อ่าน
  แผนกวิชา และสถานศึกษา
15. พัฒนาระบบการ
เพื่อส่ งเสริ มระบบควบคุม
จัดอบรมการพัฒนา
1.ขออนุมตั ิโครงการ
5,000
ควบคุมภายในแผนกและ ภายในของแผนกวิชาให้มี
ระบบการควบคุม
2.จัดอบรม
มีการระบบควบคุมภายในที่
สถานศึกษา
คุณภาพ
ภายในแผนกและ
3.สรุ ปรายงานผล
มีประสิ ทธิภาพ
สถานศึกษา
16. ส่ งเสริ มการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพื่อส่ งเสริ มระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแผนกวิชา
และวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพ

1.จัดทาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
แผนก
2. จัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง
SAR

1.ขออนุมตั ิโครงการ
2.จัดอบรม
3.สรุ ปรายงานผล

48,000

   วิทยาลัยฯ มีระบบการ
บริ หารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ สามารถพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้ผเู้ รี ยนมี
คุณภาพเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศกากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
17.จัดอบรมการจัดทา
เพื่อส่ งเสริ มการจัดทาแผนการ อบรมจัดทาแผนการ 1.ขออนุมตั ิโครงการ
150,000    นาความรู้ไปใช้ในการเรี ยน
แผนการเรี ยนรู้โดยนา
จัดการเรี ยนรู้โดยนาหลัก
จัดการเรี ยนรู้โดยนา 2.จัดอบรม
การสอน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ
3.สรุ ปรายงานผล
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงให้
ครู จานวน 44 คน

ชื่อโครงการ
1.พัฒนาโรงอาหาร

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อให้มีมาตรฐานตาม
1. จัดทาโต๊ะสแตนเล 1.ขออนุมตั ิโครงการ
89,000  
ข้อกาหนดสุ ขาภิบาลโรง
สวางจานใช้แล้ว
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
อาหาร
จานวน 2 ตัว
3. ดาเนินการ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
2. ชั้นสแตนเลสคว่า 4. สรุ ปรายงานผล
นักศึกษามีระเบียบวินยั ในการ จานใช้แล้วแบบ 2 ชั้น
รับประทาน อาหาร
3. บ่อดักไขมัน PVC
ตามมาตรฐานเทศบาล
จานวน 1 บ่อ
4. โต๊ะสแตนเลสประ
กอบอาหาร จานวน 6
บ่อ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. มีมาตรฐานตาม
ข้อกาหนดสุ ขาภิบาลโรง
อาหาร
2. นักเรี ยนนักศึกษามี
ระเบียบวินยั ในการ
รับประทานอาหาร

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
2. จัดหาและปรับปรุ ง
1. เพื่อจัดหา และปรับปรุ ง
1. ซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็น 1.ขออนุมตั ิโครงการ
30,000  
เครื่ องทาน้ าเย็น
เครื่ องทาน้ าเย็นให้สามารถใช้ จานวน 2 เครื่ อง
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
บริ การน้ าเย็นได้ตามปกติ
2. ปรับปรุ งเครื่ องทา 3. ดาเนินการ
2. เพื่อให้ใช้งานได้ และมี
น้ าเย็น จานวน 3
4. สรุ ปรายงานผล
คุณภาพ มีน้ าดื่มที่ถูก
เครื่ อง
สุ ขลักษณะ
3.จัดซื้ อและติดตั้งเครื่ อง 1.เพื่อสร้างความตระหนักและ ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด 1.ขออนุมตั ิโครงการ
203,960 
บันทึกภาพกล้องวงจรปิ ด ปลูกจิตสานึกของนักเรี ยน
ภายในวิทยาลัยฯ
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
นักศึกษาให้ประพฤติปฏิบตั ิตน จานวน 32 ชุด
3. ดาเนินการติดตั้ง
ในทางที่ถูกต้อง
4. สรุ ปรายงานผล
2. เพื่อสร้างระบบป้ องกันใน
การควบคุมติดตาพฤติกรรมของ
นักเรี ยน นักศึกษา
3. เพื่อลดปั ญหากลุ่มนักเรี ยนที่
ประพฤติตนผิดกฎระเบียบ
ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนนักศึกษามีน้ าดื่ม
ที่สะอาด เพียงพอ และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.นักเรี ยน นักศึกษา
ปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
2. ลดปัญหาการประพฤติ
ผิดระเบียบของนักเรี ยน
นักศึกษาได้

ชื่อโครงการ
4.พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา

5. พัฒนาซ่อมบารุ งวิทยุ
สื่ อสารของวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อดาเนินการซ่อมบารุ ง
ดาเนินการปรับปรุ ง
1.ขออนุมตั ิโครงการ
4,090,124   
อาคาร ทาสี อาคาร และ
พัฒนาอาคารเรี ยน
2.สารวจอาคาร วัสดุ
ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
สานักงาน และบริ เวณ อุปกรณ์
2. เพื่อจัดซื้ อวัสดุดูแลทาความ ทั้งภายในและ
3. ดาเนินการ
สะอาด
ภายนอกวิทยาลัยฯ ให้ 4. สรุ ปรายงานผล
3. เพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร
มีความสวยงาม ร่ มรื่ น
4. เพื่อจัดซื้ อวัสดุเปลี่ยนสาร
เครื่ องกรองน้ าและสารเคมีถงั
ดับเพลิง
5. เพื่อดาเนินการกาจัดปลวก
1. เพื่อการติดตามประสานงาน ซ่อมและบารุ งรักษา 1.ขออนุมตั ิโครงการ
30,000   
ติดตามในวาระงานต่างๆ แก่ เครื่ องวิทยุสื่อสารที่
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
บุคลากรได้ทนั ท่วงที
ชารุ ดในการใช้งาน
3. ดาเนินการซ่อมแซม
2. เพื่อให้วทิ ยุสื่อสาร มีสภาพ
4. สรุ ปรายงานผล
พร้อมใช้งานมากกว่าร้อยละ 90

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
อาคารเรี ยน ห้อง
สานักงาน และบริ เวณ
วิทยาลัยฯมีความสวยงาม
ร่ มรื่ น

1.การประสานงานใน
หน่วยงานของวิทยาลัยฯ
มีการพัฒนาที่ดียง่ิ ขึ้น
2. ในการบริ การการ
บริ หารการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นเกิด
ประสิ ทธิภาพสู ง

ชื่อโครงการ
6.พัฒนาระบบเสี ยงตาม
สายภายใน วิทยาลัยฯ

7.จัดหาตู้ จัดเก็บเอกสาร
และอุปกรณ์งาน
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อให้ศูนย์กระจายเสี ยงตาม 1.จัดซื้ อได้ไมโครโฟน 1.ขออนุมตั ิโครงการ
55,000   
สายมีประสิ ทธิภาพและมีความ ในการประชาสัมพันธ์ 2. สารวจ
ทันสมัยเหมาะสมกับ
1 ชุด
3. ดาเนินการ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั
2. ติดตั้งลาโพงเพื่อใช้ 4. สรุ ปรายงานผล
2. เพื่อให้การกระจายเสี ยงตาม ในการประชาสัมพันธ์
สายมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพิ่ม จานวน 20 ชุด
1. เพื่อให้เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์มีที่จดั เก็บเป็ นที่พร้อม
สาหรับการใช้งาน
2. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมี
มาตรฐานและประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น

จัดซื้ อตูจ้ ดั เก็บเอกสาร 1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
แบบกระจก จานวน 2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
2 ตู้ เพื่อความเป็ น
3.สรุ ปรายงานผล
ระเบียบเรี ยบร้อย และ
เป็ นสัดส่ วน

20,000



ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วิทยาลัยฯมีศูนย์กระจายเสี ยง
ตามสายที่มีประสิ ทธิภาพและ
มีความทันสมัยทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั

เอกสารงานประชาสัมพันธ์มี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
และเป็ นสัดส่วน

ชื่อโครงการ
8.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์แผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์แผนกวิชา จัดซื้ อเครื่ อง
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
280,000  
สามัญสัมพันธ์
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่ อ ให้ ค รู ในแผนกวิ ช า จานวน 7 เครื่ อง
3.สรุ ปรายงานผล
สามัญ สั ม พัน ธ์ จ ัด ท าสื่ อการ
เรี ยนการสอนใหม่ๆ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
เรี ยนมากขึ้น

9.จัดป้ ายนิเทศความรู้ทาง 1. เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้
วิทยาศาสตร์และ
นักเรี ยนมีความตื่นตัวกับ
สิ่ งแวดล้อม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา
ตระหนักในภาระหน้าที่ของตน
เกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
เรี ยนมากขึ้น

1.จัดทาป้ ายนิเทศวิทยา
-ศาสตร์ จานวน 6
บอร์ด
2. จัดทาป้ ายนิเทศ
แสดงความก้าวหน้า
ทางวิทยา -ศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม

1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
3.จัดทาป้ ายให้ความรู้
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

2,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. การจัดการเรี ยนการ
สอนของแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์มีประสิ ทธิภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
เข้ามาช่วยได้มากขึ้น
2. กระตุน้ ความสนใจใน
การเรี ยนวิชาสามัญ
ได้มากขึ้น
   นักเรี ยนมีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
สิ่ งแวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการ
10.ปรับปรุ งแผนกช่าง
ไฟฟ้ าตามมาตรฐานการ
ประเมิน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อจัดซื้ อวัสดุในการติดตั้ง 1.จัดทาห้อง Tool
1. เสนอโครงการ
110,000  
เครื่ องจักร ป้ ายนิเทศของ
room 1 ห้อง และ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
แผนก
ติดตั้งเครื่ องจักร ป้ าย จัดจ้าง
2. เพื่อจัดทาห้อง Tool room นิเทศเพื่อเตรี ยมรับ
3. ประเมินผล
สาหรับการเบิกจ่ายเครื่ องมือ การประเมิน
3. เพื่อปรับปรุ งประตูบานสวิง 2. ปรับปรุ งบานสวิง
และปูพ้ืนกระเบื้อง
และปูพ้ืนกระเบื้อง

11.ปรับปรุ งชุดฝึ กควบคุม 1. เพื่อซ่อมแซมชุดฝึ กการ
ปรับปรุ งซ่อมแซม
มอเตอร์ไฟฟ้ า (ซ่อมแซม) ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
ชุดฝึ ก จานวน 2 ชุด
2. เพื่อใช้สื่อประกอบการสอน
วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

12.ปูกระเบื้องห้องเรี ยน
เครื่ องทาความเย็น
(ซ่อมแซมพื้น)

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

เพื่อพัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยน ปูกระเบื้องบริ เวณ
ห้องปฏิบตั ิการให้มีบรรยากาศ ภายในห้องทฤษฎีและ
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ปฏิบตั ิเครื่ องทาความ
เย็น 150 ตารางเมตร

50,000



ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.แผนกผ่านการประเมิน
มาตรฐาน
2. มีส่ิ งอานวยความ
สะดวกให้กบั นักเรี ยน
นักศึกษา

1.ได้ชุดฝึ กการควบคุม
มอเตอร์
2. นักเรี ยนมีเครื่ องจักร
เครื่ องมือที่มีคุณภาพใช้
ในการเรี ยนการสอน
1.ผ่านการประเมิน

มาตรฐาน
2.มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
ที่เหมาะสมเอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
13.ชุดแผงฝึ ก LPG (แบบ 1. เพื่อเสริ มสร้างทักษะและ ติดตั้ง LPG แบบดูดใน 1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
48,000  
ดูด)
ประสบการณ์การเรี ยนวิชาชีพ รถยนต์จานวน 1 2. ประชุมวางแผน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
ชุด
3.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั
4.ดาเนินการ
นักเรี ยน นักศึกษาในการเรี ยน
5.สรุ ปรายงานผล
วิชาชีพได้
3. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา ได้
ศึกษาการใช้พลังงานทดแทน
ได้
14.ปูพ้ืนอีพอ็ กซี ตีเส้น
1. เพื่อความเป็ นระเบียบ
ปูพ้ืนอีพอ็ กซีและตี
1. เสนอโครงการ
305,000 
แบ่งพื้นที่ปฏิบตั ิการและ เรี ยบร้อย
เส้นแบ่งการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
ความปลอดภัยโรงงาน
2. เพื่อให้มีความปลอดภัยใน ปฏิบตั ิงาน จานวน
จัดจ้าง
การปฏิบตั ิงาน
375 ตารางเมตร
3. ประเมินผล
3. เพื่อให้พ้ืนที่เปรี ยบกับสถาน
ประกอบการจริ ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้การ
ติดตั้ง LPG
2. ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ
และเข้าใจระบบติดตั้ง
แก๊ส LPG
3. ผูเ้ รี ยนรู้จกั การประหยัด
ค่าใช้จ่ายและรู้ถึงพลังงาน
ทดแทนที่ใช้แทนน้ ามัน
เชื้อเพลิง
1.นักเรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพc]tมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ได้พ้ืนอีพอ็ กซีและตี
เส้นแบ่งการปฏิบตั ิงาน
จานวน 375 ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
15. ซ่อมแซมล้อแบบเรซิ่ ง 1. เพื่อให้สะดวกในการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมล้อ 1.ขออนุมตั ิโครงการ
40,000 
ของแท่นเครื่ องยนต์
เคลื่อนย้าย
แบบเรซิ่ งของแท่น
2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
ฝึ กสอน
2. เพื่อไม่ให้พ้ืนห้อง
เครื่ องยนต์ฝึกสอน
3. ดาเนินการซ่อมแซม
ปฏิบตั ิงานเสี ยหายตอน
จานวน 80 ล้อ
4. สรุ ปรายงานผล
เคลื่อนย้าย
3. เพื่อให้สามารถนาไปสอน
ได้ทุกที่
16.จัดหาและพัฒนาระบบ 1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วมใน จัดหาและพัฒนาระบบ 1.ขออนุมตั ิโครงการ
330,000 
เครื่ องเสี ยงของวิทยาลัยฯ การบริ การติดตั้งเครื่ องเสี ยงที่มี เครื่ องเสี ยง
2. สารวจ
ประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มพูน
3. ดาเนินการ
ความรู้ พัฒนาประสบการณ์ใน
4. สรุ ปรายงานผล
การบริ การเครื่ องจากการ
ปฏิบตั ิจริ ง จานวน 10 ครั้งต่อปี
2. เพื่อพัฒนาและจัดระบบ
เครื่ องเสี ยงในงานราชพิธีและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ทธิภาพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิใน
รายวิชา ช่างยนต์
2.ได้ลอ้ แบบเรซิ่ งของ
แท่น จานวน 80 ล้อ

วิทยาลัยฯ มีระบบเครื่ อง
เสี ยงที่สมบูรณ์ และ
สามารถเป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ

ชื่อโครงการ
17. จัดทาปลัก๊ ไฟฟ้ าเพื่อ
ใช้ในงานบริ การของ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์

18.บารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่ องเสี ยง
ประจาแผนก
อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียง และมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

1. เพื่อจัดทาปลัก๊ ไฟฟ้ า ใช้ใน จัดทาปลัก๊ ไฟฟ้ า
1.ขออนุมตั ิโครงการ
8,000
การดาเนิ นการออกหน่วย
ขนาด 10 เมตร
2. จัดซื้ อวัสดุ
ให้บริ การกับประชาชน
จานวน 10 ชุด
3. ดาเนินการ
2. เพื่อให้ความปลอดภัยในการ
4. สรุ ปรายงานผล
ใช้งาน
เพื่อบารุ งรักษาและซ่อมแซม
เครื่ องเสี ยงประจาแผนก
อิเล็กทรอนิกส์

จัดทาตูเ้ หล็กในการ
เก็บอุปกรณ์เครื่ อง
เสี ยงปี 6 ตู้ จานวน
12 ตู้

1.ขออนุมตั ิโครงการ
2. สารวจ
3. ดาเนินการ
4. สรุ ปรายงานผล

88,000

 

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. มีปลัก๊ ไฟฟ้ า ใช้ในการ
ดาเนินการออกหน่วย
ให้บริ การกับประชาชน
2. มีปลัก๊ ไฟฟ้ าที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยในการออก
หน่วยบริ การ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีเครื่ องใช้ในการเรี ยน
การสอนและในงาน
กิจกรรม ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
19.ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง 1. เพื่อให้ทาความสะอาดได้
ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง 1.ขออนุมตั ิโครงการ
150,000 
ยางแผนกวิชาช่าง
ง่าย
ยางแผนกวิชาช่าง
2. สารวจ
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อแบ่งเขตการของ
อิเล็กทรอนิกส์
3. ดาเนินการ
ผูป้ ฏิบตั ิได้ดี
4. สรุ ปรายงานผล
3. เพื่อความสะอาดสวยงามใน
แผนกฝึ กปฏิบตั ิ
20. จัดซื้ อเก้าอี้ปฏิบตั ิการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ จัดซื้ อเก้าอี้ จานวน
1.ขออนุมตั ิโครงการ
65,000 
จานวน 100 ตัว
เรี ยนการสอนในแผนก
100 ตัว
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. สรุ ปรายงานผล
21. ปรับปรุ งผนังกั้นห้อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ ปรับปรุ งผนังห้อง
1. เสนอโครงการ
63,000 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เรี ยนการสอนในแผนก
แผนกวิชาช่าง
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน จัดจ้าง
1 ห้อง
3. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ความสวยงามของ
ห้องปฏิบตั ิการ
2.ทาความสะอาดได้ง่าย

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีเก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรี ยน
การสอน
1. เพื่อความปลอดภัยให้
ครู -อาจารย์ และนักเรี ยน
นักศึกษา
2. มีความสวยงามมาก
ยิง่ ขึ้น

ชื่อโครงการ
22. บารุ งรักษาเครื่ อง
พิมพ์ดีด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
เพื่อให้เครื่ องพิมพ์ดีดสามารถ บารุ งซ่อมแซมเครื่ อง 1.ขออนุมตั ิโครงการ
30,000    ได้เครื่ องพิมพ์ดีดที่มีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน
ใช้งานและพร้อมใช้งาน
พิมพ์ดีดภาษาไทย
2. สารวจ
และเครื่ องพิมพ์ดีด
3. ดาเนินการ
ภาษาอังกฤษ จานวน 4. สรุ ปรายงานผล
50 เครื่ อง

23. ปรับปรุ งปูพ้นื Raised เพื่อให้สภาพห้องเรี ยนมีความ ปูพ้ืน Raised Floor
Floor ห้องเรี ยนคอมฯ
สวยงามและพร้อมต่อการเรี ยน จานวน 2 ห้อง ขนาด
(231 , 232)
การสอน
234 ตารางเมตร

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

555,597

 

1. นักเรี ยนมีสภาพ
ห้องเรี ยนเรี ยบร้อยและ
สวยงามยิง่ ขึ้น
2. การเรี ยนการสอนตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

24. จัดซื้ ออุปกรณ์ไฟฟ้ า 1.เพื่อให้มีปลัก๊ เพียงพอต่อ
เพื่อเดินกระแสไฟฟ้ า
ความต้องการ
ห้องเรี ยนคอมฯ (231,232) 2. เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์
(231,232) ความสวยงาม

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

31,960



มีปลัก๊ ไฟสาหรับปล่อย
กระแสไฟฟ้ า จานวน
90 จุด

ติดตั้งปลัก๊ ไฟฟ้ า
จานวน 90 จุดที่ห้อง
คอมพิวเตอร์
(231,232)

ชื่อโครงการ
25.จ้างเหมาออกแบบ
และติดตั้งเครื อข่าย
สาหรับห้องเรี ยนคอมฯ
(231,232)
26. เช่าคอมพิวเตอร์
จานวน 82 ชุดปี ละ
1,009,793.76*3
=3,029,381.28

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.เพื่อให้มีปลัก๊ เพียงพอต่อ
ติดตั้งระบบเครื อข่าย 1. เสนอโครงการ
99,938 
ความต้องการ
จานวน 2 ห้อง 90 จุด 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์
จัดจ้าง
(231,232) ความสวยงาม
3. ประเมินผล
1,009,793.76   
1.เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์
เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1. เสนอโครงการ
เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
จานวน 82 เครื่ อง
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
สามารถใช้ระบบเครื อข่าย
ได้ จานวน 90 จุด

1. นักเรี ยนมีจานวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เรี ยนอย่าง
เพียงพอ
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางเรี ยนมากขึ้น

ชื่อโครงการ
27. ซ่อมแซมเครื่ องจักร
แผนกเทคนิคพื้นฐาน

28. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อยึดอายุการใช้งานของ
ซ่อมแซมเครื่ องจักร 1.เสนออนุมตั ิโครงการ
50,000 
เครื่ องมือและเครื่ องจักรกล
แผนกช่างกลโรงงาน 2.สารวจ
2. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา
3.ดาเนินการจัดซื้ อ
สามารถใช้เครื่ องมือ เครื่ องจัก
4.ดาเนินการซ่อมแซม
กลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ประเมินผล
3. เพื่อให้มีเครื่ องมือ
6.สรุ ปรายงานผล
เครื่ องจักรกลเพียงพอต่อ
นักเรี ยน นักศึกษา
1. เพื่อให้ทนั ต่อการเรี ยนการ จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
สอนในวิชาปฏิบตั ิ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา
สามารถทาการเรี ยนวิชาปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
3. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษา
ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.ดาเนินการจัดซื้ อ
3.สรุ ปและรายงานผล

68,159



ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยน-นักศึกษา
สามารถเรี ยนรู ้เครื่ องมือ
เครื่ องจักรกลได้จริ ง
2. นักเรี ยน-นักศึกษา
ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือ
เครื่ องจักรกลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. นักเรี ยน-นักศึกษามีความ
มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
1.นักเรี ยนสามารถศึกษาใน
วิชาปฏิบตั ิ
2. นักเรี ยนสามารถทาการ
เรี ยนวิชาปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์
3.นักเรี ยน-สามารถนา
ความรู ้ที่ได้ศึกษาไป
ประกอบอาชีพในอนาคต

ชื่อโครงการ
29. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
แผนกช่างกลโรงงาน

30. ซ่อมแซมเครื่ องเจียร
นัยทรงกระบอก และ
เครื่ องเจียรนัยราบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
เพื่อมีวสั ดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
62,820 
1.นักเรี ยนสามารถศึกษา
จานวนนักเรี ยน
แผนกช่างกลโรงงาน 2.ดาเนินการจัดซื้ อ
ในวิชาปฏิบตั ิ
3.สรุ ปและรายงานผล
2. นักเรี ยนสามารถทาการ
เรี ยนวิชาปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์
3.นักเรี ยนสามารถนา
ความรู้ที่ได้ศึกษาไป
ประกอบอาชีพในอนาคต
1.ซ่อมแซมเครื่ องเจียรนัย
1.เสนออนุมตั ิโครงการ
65,000 
1. เครื่ องเจียรนัย
ทรงกระบอก จานวน 1 เครื่ อง
2.สารวจ
ทรงกระบอก และเครื่ อง
2. ซ่อมแซมเครื่ องเจียรนัยราบ
3.ดาเนินการจัดซื้ อ
เจียรนัยราบ สามารถใช้
จานวน 2 เครื่ อง
4.ดาเนินการซ่อมแซม
ในการฝึ กปฏิบตั ิการได้
5.ประเมินผล
ตามปกติ
6.สรุ ปรายงานผล
2. นักเรี ยนที่เข้ารับการฝึ ก
ปฏิบตั ิการในโรงฝึ ก
ปฏิบตั ิการ ได้อย่าง
เพียงพอ

ชื่อโครงการ
31.ทาสี แผนกเทคนิค
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

1. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่
ทาสี พ้ืนที่แผนก
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
50,000 
สวยงามภายในวิทยาลัยฯ
เทคนิคพื้นฐานบริ เวณ 2.พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อให้เกิดความสนใจใฝ่ รู้ กาแพงด้านใน
3. ดาเนินการ
ของผูเ้ รี ยนเมื่อมองเห็น
4.ประเมินผล
ทัศนียภาพที่สวยงาม
5.สรุ ปรายงานผล

32. ปรับปรุ งบูท้ เชื่อมแก๊ส เพื่อปรับปรุ งสถานีเชื่ อมแก๊ส สถานีเชื่อมแก๊ส
ให้สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมได้ จานวน 10 สถานี

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

50,000

 

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. เกิดทัศนียภาพที่
สวยงามภายในวิทยาลัยฯ
2. ทาให้เกิดความสนใจใฝ่
รู้ของผูเ้ รี ยนที่จะศึกษา
วิชาในแผนกเทคนิค
พื้นฐาน
1. นักเรี ยน นักศึกษา
จานวน 5 สาขาวิชา มี
สถานีเชื่อมแก๊สเพื่อใช้ใน
การฝึ กปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ
2. นักเรี ยน นักศึกษา
สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อม
จากสถานีเชื่อมแก๊สได้
จริ ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
33. ปรับปรุ งแผนกอาหาร 1. เพื่อปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ ปรับปรุ ง
1. เสนอโครงการ
298,000  
และโภชนาการ
อาหาร
ห้องปฏิบตั ิการอาหาร 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน จานวน 1 ห้อง
จัดจ้าง
ห้องเรี ยน
3. ประเมินผล
34. ปรับปรุ งห้องจัดเลี้ยง

1. เพื่อปรับปรุ งห้องจัดเลี้ยง
2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้
ผูใ้ ช้บริ การ

ปรับปรุ งห้องจัดเลี้ยง
จานวน 1 ห้อง

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

280,000

 

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ห้องปฏิบตั ิการอาหาร
จานวน 1 ห้อง
2. ที่มีคุณภาพ และมี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรี ยนการสอน
1.ห้องจัดเลี้ยง จานวน 1
ห้อง
2.ห้องจัดเลี้ยงมีคุณภาพ
และมีสภาพ แวดล้อมที่มี
บรรยากาศที่ดีในการจัด
เลี้ยง

ชื่อโครงการ
35. จัดหาครุ ภณั ฑ์งาน
วิทยบริ การและห้องสมุด

36. จัดหาชุดฝึ กไฮดรอ
ลิกส์ จานวน 1 ชุด

37.จัดหาชุดนิวเมติก
จานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อจัดหาครุ ภณั ฑ์ที่ทนั สมัย 1. โต๊ะคอมพิวเตอร์
1. เสนอโครงการ
278,000 
และเพียงพอกับจานวน
ประจาห้องศูนย์การ 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
นักเรี ยนที่ใช้บริ การ
เรี ยนรู้ จานวน 15 ชุด จัดจ้าง
2. เพื่อให้บริ การห้องสมุดและ 2. โต๊ะเก้าอี้เคาน์เตอร์ 3. ประเมินผล
ศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ ให้บริ การ จานวน 1
3. เพื่อให้ห้องสมุดและศูนย์การ ชุด
เรี ยนรู้มีบรรยากาศดี สามารถ
ดึงดูดให้นกั เรี ยนมาใช้บริ การ
เพิ่มขึ้น
400,000
 
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีชุดฝึ ก จัดหาชุดฝึ กไฮดรอ
1. เสนอโครงการ
ในการเรี ยนการสอน
ลิกส์ จานวน 1 ชุด
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล
300,000

เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีชุดฝึ ก จัดหาชุดนิวเมติก
1. เสนอโครงการ
ในการเรี ยนการสอน
จานวน 1 ชุด
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ให้บริ การนักเรี ยนในการ
ค้นคว้าหาความรู้ได้มากขึ้น
2. มีหอ้ งสมุดและศูนย์
การเรี ยนรู้ที่ทนั สมัย มี
บรรยากาศจูงใจให้
นักเรี ยนมาใช้บริ การมาก
ขึ้น

นักเรี ยนได้ชุดฝึ กไฮดรอ
ลิกส์ ใช้ในการเรี ยน
จานวน 1 ชุด
นักเรี ยนได้ชุดนิวเมติก
จานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

38. จัดหาชุดปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีชุดฝึ ก จัดหาชุดปฏิบตั ิงาน
1. เสนอโครงการ
300,000
ติดตั้งไฟฟ้ า จานวน 1 ชุด ปฏิบตั ิงานติดตั้งไฟฟ้ า
ติดตั้งไฟฟ้ า จานวน 2. อนุมตั ิโครงการ
1 ชุด
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

39.จัดหาชุดเซนเซอร์ท
เพื่อให้มีชุดเซนเซอร์ทราน
จัดหาชุดเซนเซอร์ท 1. เสนอโครงการ
500,000
รานดิ้วเซอร์
ดิ้วเซอร์ เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
รานดิ้วเซอร์
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

40. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันระบบ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน 1. เสนอโครงการ
400,000
ระบบไฟฟ้ า จานวน 1 ชุด ไฟฟ้ าเพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
ระบบไฟฟ้ า จานวน 1 2. อนุมตั ิโครงการ
ชุด
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

41. จัดหาชุดเทคโนโลยี เพื่อให้มีชุดเทคโนโลยีการขน จัดหาชุดเทคโนโลยี 1. เสนอโครงการ
500,000
การขนถ่าย
ถ่ายเพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
การขนถ่าย
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้ชุดปฏิบตั ิงานติดตั้ง
ไฟฟ้ า จานวน 1 ชุด

ได้ชุดเซนเซอร์ทรานดิ้ว
เซอร์

ได้อุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้ า จานวน 1 ชุด

ได้ชุดเทคโนโลยีการขน
ถ่าย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
720,000
42. จัดหาชุดเครื่ องกล
เพื่อให้มีชุดเครื่ องมือกลไฟฟ้ า จัดหาชุดเครื่ องกล
1. เสนอโครงการ
ไฟฟ้ าซิ่งโดนัล
ซิ่งโดนัลเพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
ไฟฟ้ าซิงโดนัล
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
450,000

43. จัดหาครุ ภณั ฑ์วชิ า
เพื่อให้มีครุ ภณั ฑ์วชิ า
จัดหาครุ ภณั ฑ์วชิ า
1. เสนอโครงการ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพียงพอ อิเล็กทรอนิกส์
2. อนุมตั ิโครงการ
จานวน 10 ชุด
ต่อผูเ้ รี ยน
เบื้องต้น จานวน 10ชุด 3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

44. จัดหาชุดฝึ ก
เพื่อให้แผนกวิชามีชุดฝึ ก
จัดหาชุดฝึ ก
1. เสนอโครงการ
300,000
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่ อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 2. อนุมตั ิโครงการ
อุตสาหกรรม จานวน 10 เพียงต่อผูเ้ รี ยน
10 ชุด
3. ดาเนินการ
ชุด
4. ประเมินผล
45. จัดหาชุดฝึ กวงจรพัลส์ เพื่อให้แผนกวิชามีชุดฝึ กวงจร
และดิจิตอล จานวน
พัลส์และดิจิตอลที่เพียงต่อ
10 ชุด
ผูเ้ รี ยน

จัดหาชุดฝึ กวงจรพัลส์ 1. เสนอโครงการ
และดิติตอล
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

500,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้ชุดเครื่ องกลไฟฟ้ า
ซิงโดนัล

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีครุ ภณั ฑ์ในการจัดเรี ยน
การสอน จานวน 10 ชุด

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีชุดในการฝึ กรายวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม จานวน 10
ชุด
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีชุดในการฝึ กรายวิชา
วงจรพัลส์และดิติตอล
จานวน 10 ชุด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
 
46. จัดหาชุดฝึ กเครื่ องรับ เพื่อให้แผนกวิชามีชุดเครื่ องรับ จัดหาชุดฝึ กเครื่ องรับ 1. เสนอโครงการ
150,000
โทรทัศน์สี 10 ชุด
โทรทัศน์สีที่เพียงต่อผูเ้ รี ยน
โทรทัศน์สี จานวน 10 2. อนุมตั ิโครงการ
ชุด
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
 
47. จัดหาชุดฝึ กเครื่ องเล่น เพื่อให้แผนกวิชามีชุดเครื่ อง
จัดหาชุดฝึ กเครื่ องเล่น 1. เสนอโครงการ
20,000
DVD จานวน 10 ชุด
เล่น DVD ที่เพียงต่อผูเ้ รี ยน
DVD จานวน 10 ชุด 2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
 
48. จัดหาเครื่ องวัดไฟฟ้ า เพื่อให้นกั เรี ยนมีเครื่ องวัด
จัดหาเครื่ องวัดไฟฟ้ า 1. เสนอโครงการ
100,000
และอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
และอิเล็กทรอนิกส์
2. อนุมตั ิโครงการ
จานวน 10 ชุด
เพียงพอต่อการเรี ยนการสอน จานวน 10 ชุด
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
 
49. จัดหาเครื่ องส่ งและ
เพื่อให้นกั เรี ยนมีเครื่ องส่ งและ จัดหาเครื่ องส่ งและ
1. เสนอโครงการ
150,000
สายอากาศ จานวน 1 ชุด สายอากาศใช้ในการเรี ยนการ สายอากาศ จานวน 1 2. อนุมตั ิโครงการ
สอน
ชุด
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีชุดฝึ กเครื่ องรับ
โทรทัศน์สี จานวน 10 ชุด
นักเรี ยนได้ชุดฝึ กเครื่ อง
เล่น DVD จานวน 10 ชุด

นักเรี ยนมีเครื่ องวัดไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ใช้ใน
การเรี ยน จานวน 10 ชุด
นักเรี ยนมีเครื่ องส่ งและ
สายอากาศใช้ในการเรี ยน
จานวน 1 ชุด

ชื่อโครงการ
50. จัดหาชุดงานบริ การ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1
ชุด
51. จัดหาครุ ภณั ฑ์
ห้องสมุดศูนย์การเรี ยนรู้
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
เพื่อให้แผนกวิชามีชุดงาน
จัดหาชุดงานบริ การ 1. เสนอโครงการ
นักเรี ยนมีเครื่ องส่ งและ
บริ การเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและ 2. อนุมตั ิโครงการ
สายอากาศใช้ในการเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการเรี ยน อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3. ดาเนินการ
จานวน 1 ชุด
การสอน
1 ชุด
4. ประเมินผล
1. เพื่อจัดหาครุ ภณั ฑ์ที่ทนั สมัย
และเพียงพอกับจานวน
นักเรี ยนที่ใช้บริ การ
2. เพื่อให้บริ การห้องสมุด
ศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อให้ห้องสมุดศูนย์การ
เรี ยนรู้มีบรรยากาศดี สามารถ
ดึงดูดให้นกั เรี ยนมาใช้บริ การ
เพิม่ ขึ้น

จัดหาครุ ภณั ฑ์
ห้องสมุดศูนย์การ
เรี ยนรู้แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์

1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์
3. ทดลองใช้
4.สรุ ปรายงานผล

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีครุ ภณั ฑ์ห้องสมุดศูนย์
การเรี ยนรู้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
 
52. จัดหาอุปกรณ์ซ่อม
เพื่อให้มีอุปกรณ์ซ่อม
จัดหาอุปกรณ์ซ่อม
1. เสนอโครงการ
10,000
โทรศัพท์มือถือ จานวน 1 โทรศัพท์มือถือมีเพียงพอต่อ โทรศัพท์มือถือ
2. อนุมตั ิโครงการ
ชุด
การใช้ในการเรี ยนการสอน
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
53.จัดหาสื่ อประกอบการ เพื่อให้แผนกวิชามีสื่อ
จัดหาสื่ อประกอบการ 1. เสนอโครงการ
สอนสาเร็ จรู ป
ประกอบการสอนสาเร็ จรู ปใช้ สอนสาเร็ จรู ป
2. อนุมตั ิโครงการ
ในการเรี ยนการสอน
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
54. จัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน จัดหาเครื่ อง
1. เสนอโครงการ
ประกอบการสอน
ของแผนกมีประสิ ทธิภาพ
คอมพิวเตอร์พร้อม
2. อนุมตั ิโครงการ
โต๊ะเก้าอี้ จานวน 1 ชุด 3. ดาเนินการ
2.จัดหาเครื่ องฉาย
4. ประเมินผล
โปรเจคเตอร์ จานวน 1
เครื่ อง
.

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
มีอุปกรณ์ซ่อม
โทรศัพท์มือถือใช้ในการ
เรี ยนการสอน
นักเรี ยนมีสื่อประกอบการ
สอนสาเร็ จรู ป

1.ได้เครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จานวน
1 ชุด
2.ได้จดั หาเครื่ องฉาย
โปรเจคเตอร์ จานวน
1 เครื่ อง

ชื่อโครงการ
55. จัดหาเครื่ องทดสอบ
แนวเชื่อม

56. จัดหาโต๊ะเก้าอี้บญั ชี
จานวน 170 ชุด

57. จัดหาคอมพิวเตอร์
เขียนแบบและซอฟแวร์
จานวน 20 ชุด
58. จัดหาโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้
จานวน 20 ชุด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

เพื่อให้แผนกวิชามีเครื่ อง
จัดหาเครื่ องทดสอบ 1. เสนอโครงการ
100,000
ทดสอบแนวเชื่อมใช้ในการ
แนวเชื่อม
2. อนุมตั ิโครงการ
เรี ยนการสอน
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

เพื่อให้มีเก้าอี้เพียงต่อต่อผูเ้ รี ยน จัดหาโต๊ะเก้าอี้บญั ชี 1. เสนอโครงการ
340,000
จานวน 170 ชุด
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล
 
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน จัดหาคอมพิวเตอร์
1. เสนอโครงการ
340,000
ของแผนกมีประสิ ทธิภาพมาก เขียนแบบและ
2. อนุมตั ิโครงการ
ยิง่ ขึ้น
ซอฟแวร์ จานวน 20 3. ดาเนินการ
ชุด
4. ประเมินผล
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ของแผนกมีประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

จัดหาโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จานวน 20 ชุด

1. เสนอโครงการ
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

80,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้เครื่ องทดสอบแนว
เชื่อมใช้ในการเรี ยนการ
สอน
โต๊ะเก้าอี้บญั ชี จานวน
170 ชุด

ได้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ
และซอฟแวร์ จานวน
20 ชุด

  ได้โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ จานวน
20 ชุด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

59. จัดหาเครื่ องปริ้ นเตอร์ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน จัดหาเครื่ องปริ้ นเตอร์ 1. เสนอโครงการเพื่อขอ
9,800
เลเซอร์ 2 เครื่ อง
ของแผนกมีประสิ ทธิภาพมาก เลเซอร์ 2 เครื่ อง
อนุมตั ิ
ยิง่ ขึ้น
2. จัดซื้ อตามระเบียบ
พัสดุ
3. สรุ ปผลโครงการ

60. จัดหาเครื่ องปั๊ มตัด
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน จัดหาเครื่ องปั๊ มตัด
1. เสนอโครงการเพื่อขอ
300,000
ขนาด 5 ตัน จานวน
ของแผนกมีประสิ ทธิภาพมาก ขนาด 5 ตัน จานวน อนุมตั ิ
1 เครื่ อง
ยิง่ ขึ้น
1 เครื่ อง
2. จัดซื้ อตามระเบียบ
พัสดุ
3. สรุ ปผลโครงการ

61. จัดหาพัดลมเพดาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
จัดหาพัดลมเพดาน
1. เสนอโครงการ
12,000
จานวน 10 ตัว
เรี ยนการสอน
จานวน 10 ตัว
2. อนุมตั ิโครงการ
3. ดาเนินการ
4. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้เครื่ องปริ้ นเตอร์เลเซอร์
ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน จานวน 2
เครื่ อง
ได้เครื่ องปั๊ มตัด ขนาด
5 ตัน จานวน 1 เครื่ อง

ได้พดั ลมเพดาน จานวน
10 ตัว

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

62. จัดหาชุดฝึ ก
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน จัดหาชุดฝึ กเครื่ องยนต์ 1. เสนอโครงการเพื่อขอ
90,000
เครื่ องยนต์คอมม่อนเซล ของแผนกมีประสิ ทธิภาพมาก คอมม่อนเซล จานวน อนุมตั ิ
จานวน 1 เครื่ อง
ยิง่ ขึ้น
1 เครื่ อง
2. จัดซื้ อตามระเบียบ
พัสดุ
3. สรุ ปผลโครงการ

63. จัดหาชุดฝึ กเครื่ องล่าง เพื่อให้แผนกวิชามีชุดฝึ กเครื่ อง จัดหาชุดฝึ กเครื่ องล่าง 1. เสนอโครงการเพื่อขอ
60,000
รถยนต์ จานวน 1 เครื่ อง ล่างยนต์ ใช้ในการเรี ยนการ
รถยนต์ จานวน
อนุมตั ิ
สอนและเพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
1 เครื่ อง
2. จัดซื้ อตามระเบียบ
พัสดุ
3. สรุ ปผลโครงการ
64. จัดหาชุดฝึ กเครื่ อง
เพื่อให้แผนกวิชามีชุดฝึ กเครื่ อง
จักรยานยนต์ระบบหัวฉี ด จักรยานยนต์ระบบหัวฉี ด ใช้
จานวน 1 เครื่ อง
ในการเรี ยนการสอนและ
เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน

จัดหาชุดฝึ กเครื่ อง
จักรยานยนต์ระบบ
หัวฉีด จานวน 1
เครื่ อง

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมตั ิ
2. จัดซื้ อตามระเบียบ
พัสดุ
3. สรุ ปผลโครงการ

40,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้ชุดฝึ กเครื่ องยนต์คอม
ม่อนเซล จานวน 1 เครื่ อง

แผนกวิชาช่างยนต์มี
ชุดฝึ กแผนกวิชาช่างยนต์
มีชุดฝึ กเครื่ องล่างรถยนต์
เพียงพอกับผูเ้ รี ยนและ
พร้อมในการจัดการเรี ยน
การสอน
 แผนกวิชาช่างยนต์มี
ชุดฝึ กเครื่ องจักรยานยนต์
ระบบหัวฉีดเพียงพอกับ
ผูเ้ รี ยนและพร้อมในการ
จัดการเรี ยนการสอน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
65. จัดหาชุดฝึ ก
เพื่อให้แผนกวิชามีชุดฝึ ก
จัดหาชุดฝึ กเครื่ องยนต์ 1. เสนอโครงการ
60,000
เครื่ องยนต์ระบบหัวฉีด เครื่ องยนต์ระบบหัวฉีด
ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง 2. อนุมตั ิโครงการ
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ใน อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3. ดาเนินการ
จานวน 1 ชุด
การเรี ยนการสอนและเพียงพอ 1 ชุด
4. ประเมินผล
ต่อผูเ้ รี ยน
66. จัดหาชุดฝึ ก
เพื่อให้แผนกวิชามีชุดฝึ ก
จัดหาชุดฝึ กเครื่ องยนต์ 1. เสนอโครงการ
60,000
เครื่ องยนต์ระบบเบรก
เครื่ องยนต์ระบบเบรก ABS ใช้ ระบบระบบเบรก
2. อนุมตั ิโครงการ
ABS จานวน 1 ชุด
ในการเรี ยนการสอนและ
ABS จานวน 1 ชุด
3. ดาเนินการ
เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
4. ประเมินผล

67. จัดหาตูเ้ ก็บอุปกรณ์จดั 1.เพื่อให้ห้องจัดเลี้ยงมีความ
จัดหาตูเ้ ก็บอุปกรณ์จดั 1. เสนอโครงการ
40,000
เลี้ยง
เรี ยบร้อยสวยงาม
เลี้ยง
2. อนุมตั ิโครงการ
2.วัสดุอุปกรณ์มีความสะอาด
3. ดาเนินการ
เรี ยบร้อย
4. ประเมินผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีชุดฝึ กเครื่ องยนต์ระบบ
หัวฉีดเชื้ อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ชุดฝึ กเครื่ องยนต์ระบบ
ระบบเบรก ABS พร้อม
ในการจัดการเรี ยนการ
สอน
1.ห้องจัดเลี้ยงมีตใู้ นการ
จัดเก็บอุปกรณ์เพิ่มมาก
ขึ้น
2.ห้องจัดเลี้ยงมีความ
สวยงาม เป็ นระเบียบ
รองรับการเยีย่ มชม
วิทยาลัยฯจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

68. ปรับปรุ งห้องน้ าเดิม 1. เพื่อปรับปรุ งห้องน้ าเดิมให้ ปรับปรุ งห้องน้ าให้
1. เสนอโครงการ
400,000
เป็ นห้องส่ งเสริ มปั ญญา เป็ นห้องส่ งเสริ มปั ญญา
เป็ นห้องส่ งเสริ ม
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
ชั้น 2,3 อาคาร 4 ชั้น
2.เพื่อเพิ่มห้องส่ งเสริ มปั ญญา ปัญญาแก่นกั เรี ยน
จัดจ้าง
ให้เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
3. ประเมินผล

69. ปรับปรุ งห้องน้ าชั้น 4 1. เพื่อปรับปรุ งห้องน้ าให้เป็ น ปรับปรุ งห้องน้ าชั้น 4 1. เสนอโครงการ
100,000
เป็ นห้องสมุดศูนย์การ
ห้องสมุดศูนย์การเรี ยนรู้
เป็ นห้องสมุดศูนย์การ 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
เรี ยนรู้แผนกวิชา
2.เพื่อเพิ่มห้องสมุดศูนย์การ
เรี ยนรู้แผนกวิชา
จัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์
เรี ยนรู ้เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
อิเล็กทรอนิกส์
3. ประเมินผล
70. ปรับปรุ งพื้นที่อีพอ๊ กซี 1. เพื่อปรับปรุ งพื้นห้อง
ปรับปรุ งพื้นที่อีพอ๊ กซี 1. เสนอโครงการ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 3
2. เพื่อความสวยงามและสร้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
ห้อง
บรรยากาศที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน
3 ห้อง
จัดจ้าง
3. ประเมินผล
71. ปรับปรุ งห้อง
1. เพื่อปรับปรุ งห้องเครื่ องมือ ปรับปรุ งห้องเครื่ องมือ 1. เสนอโครงการ
เครื่ องมือกลางแผนกวิชา กลาง
กลางแผนกวิชา
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อความสวยงามของห้อง อิเล็กทรอนิกส์
จัดจ้าง
เครื่ องมือกลาง
3. ประเมินผล

200,000



50,000



ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
แผนกช่างไฟฟ้ ามีหอ้ ง
ส่ งเสริ มปัญญา จานวน
1 ห้อง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มีหอ้ งสมุดศูนย์การเรี ยนรู้
จานวน 1 ห้อง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ได้พ้ืนที่อิพอ๊ กซี จานวน
3 ห้อง และมีความ
สวยงาม
ห้องเครื่ องมือกลางแผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์มีความ
กว้างสามารถบรรจุ
เครื่ องมือเพิ่มมากขึ้น

ชื่อโครงการ
72. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
โต๊ะปฏิบตั ิงาน

73.ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
แผนกช่างเชื่อมโลหะ

74.ปรับปรุ งแผนกช่าง
เชื่อม

75. ปรับปรุ งผนังกั้นห้อง
แผนกบัญชี 2 ด้าน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

1. เพื่อปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า 1. เสนอโครงการ
50,000
โต๊ะปฏิบตั ิงาน
โต๊ะปฏิบตั ิงาน
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อความปลอดภัยในการ
จัดจ้าง
ปฏิบตั ิงาน
3. ประเมินผล

1. เพื่อปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า 1. เสนอโครงการ
20,000
โต๊ะปฏิบตั ิงาน
แผนกช่างเชื่อมโลหะ 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อความปลอดภัยในการ
จัดจ้าง
ปฏิบตั ิงาน
3. ประเมินผล

1. เพื่อปรับปรุ งแผนกช่าง
ปรับปรุ งซ่อมแซม
1. เสนอโครงการ
100,000
เชื่อม
แผนกวิชาช่างเชื่อม
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
2. เพื่อความสวยงามและสร้าง
จัดจ้าง
บรรยากาศที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน
3. ประเมินผล
1. เพื่อปรับปรุ งผนังกั้นห้อง
ปรับปรุ งผนังกั้นห้อง
2.เพื่อเพิ่มห้องเรี ยนให้เพียงพอ แผนกบัญชี
ต่อผูเ้ รี ยน

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

30,000



ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ระบบไฟฟ้ าโต๊ะ
ปฏิบตั ิงานสามารถใช้งาน
ได้ดี
ระบบไฟฟ้ าแผนกช่าง
เชื่อมโลหะมีความพร้อม
ในการเรี ยน
แผนกวิชาช่างเชื่อมมี
มาตรฐานสามารถรองรับ
ผูเ้ รี ยน และมีความพร้อม
ในการจัดการเรี ยนการ
สอนสามารถเพิ่มผูเ้ รี ยน
ห้องเรี ยนแผนกบัญชีมี
ความสวยงามและมีความ
พร้อมรองรับผูเ้ รี ยนที่
เพิ่มขึ้นทุกปี

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

76. ปรับปรุ งห้องเก็บ
1. เพื่อปรับปรุ งห้องเก็บ
ปรับปรุ งห้องเก็บ
1. เสนอโครงการ
50,000
อุปกรณ์แผนก
อุปกรณ์
อุปกรณ์แผนก
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.เพื่อความสวยงามเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์
จัดจ้าง
ระเบียบของห้องเก็บอุปกรณ์
3. ประเมินผล

77. ปรับปรุ งพื้นห้องเรี ยน 1. เพื่อปรับปรุ งพื้นห้องเรี ยน ปรับปรุ งพื้นห้องเรี ยน 1. เสนอโครงการ
200,000
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อความสวยงามและสร้าง แผนกวิชา
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
บรรยากาศที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน
อิเล็กทรอนิกส์
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

78.ปรับปรุ งห้องเรี ยน
1. เพื่อปรับปรุ งห้องเรี ยน
ปรับปรุ งห้องเรี ยน
1. เสนอโครงการ
10,000
ทฤษฎีแผนกเครื่ องมือกล 2. เพื่อความสวยงามและสร้าง ทฤษฎีแผนกวิชา
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
บรรยากาศที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน
เครื่ องมือกล
จัดจ้าง
3. ประเมินผล
79. ปรับปรุ งห้อง
เครื่ องมือแผนกช่างยนต์

1. เพื่อปรับปรุ งห้องเครื่ องมือ
2.เพื่อความสวยงามเป็ น
ระเบียบของห้องเครื่ องมือ

ปรับปรุ งห้องเครื่ องมือ 1. เสนอโครงการ
แผนกช่างยนต์
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

40,000



ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ห้องเก็บอุปกรณ์มีความ
เรี ยบร้อย เป็ นระเบียบ
สามารถเก็บอุปกรณ์
ห้องเรี ยนแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์มีความ
สวยงามสร้างบรรยากาศที่
ดีในการเรี ยนการสอน
ห้องเรี ยนทฤษฎีแผนก
เครื่ องมือกลมีความพร้อม
ในการเรี ยนการสอนและ
รองรับนักเรี ยนที่เพิ่มมาก
ขึ้น
แผนกวิชาช่างยนต์ที่หอ้ ง
ในการจัดเก็บเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ให้มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

80. ปรับปรุ งชุดฝึ กไฟฟ้ า เพื่อซ่อมแซมชุดฝึ กไฟฟ้ าใน ปรับปรุ งชุดฝึ กไฟฟ้ า 1. เสนอโครงการ
30,000
ในรถยนต์
รถยนต์
ในรถยนต์
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

81. ปรับปรุ งพื้น
1. เพื่อปรับปรุ งพื้น
ปรับปรุ งพื้น
1. เสนอโครงการ
150,000
ห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ า
ห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ ารถยนต์ ห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ า 2. ดาเนินการจัดซื้ อ
รถยนต์
2. เพื่อความสวยงามและสร้าง รถยนต์
จัดจ้าง
บรรยากาศที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน
3. ประเมินผล
82. ปรับปรุ งห้องจัดเลี้ยง 1. เพื่อปรับปรุ งห้องจัดเลี้ยง
ปรับปรุ งห้องจัดเลี้ยง 1. เสนอโครงการ
280,000  
2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้
2. ดาเนินการจัดซื้ อ
ผูใ้ ช้บริ การ
จัดจ้าง
3. ประเมินผล

83. จัดทากันสาดด้านทิศ 1.เพื่อจัดทากันสาดด้านทิศ
จัดทากันสาด ด้านทิศ 1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
30,000
ตะวันตก ขนาด 40 เมตร ตะวันตก
ตะวันตก ขนาด 40
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
2.เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
เมตร
3. ดาเนินการ
การเรี ยนการสอน
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนนักศึกษามีชุดฝึ ก
ไฟฟ้ าในรถยนต์ใช้ในการ
เรี ยน
พื้นห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ า
รถยนต์มีความพร้อมใน
การเรี ยนการสอน
ห้องจัดเลี้ยงมีความ
สวยงามรองรับการมา
เยีย่ มชมจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ
ห้องเรี ยนมีบรรยากาศที่ดี
ในการเรี ยนการสอน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

84. จัดทาห้องเก็บวัสดุ
1.เพื่อจัดทาห้องเก็บวัสดุ
จัดทาห้องเก็บวัสดุ
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
30,000
2.เพื่อให้ห้องเก็บวัสดุมีความ
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
สวยงามและเป็ นระเบียบ
3. ดาเนินการ
เรี ยบร้อย
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล
 
85. จัดทาสื่ อประกอบการ 1.เพื่อจัดทาสื่ อประกอบการ
จัดทาสื่ อประกอบการ 1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
1,000
สอนด้าน IT แผนกช่าง
สอนด้าน IT
สอนด้าน IT แผนก
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
เชื่อมโลหะ
2.เพื่อเพิ่มสื่ อประกอบการเรี ยน ช่างเชื่อมโลหะ
3. ดาเนินการ
การสอนด้าน ITมากยิง่ ขึ้น
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล
 
86. จัดทาหลังคาดาดฟ้ า 1.เพื่อจัดทาหลังคาดาดฟ้ าให้ จัดทาหลังคาดาดฟ้ า 1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
200,000
อาคาร 4 ชั้น เป็ น
เป็ นห้องปฏิบตั ิการติดตั้งไฟฟ้ า อาคาร 4 ชั้น เป็ น
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
ห้องปฏิบตั ิการติดตั้ง
2.เพื่อเพิ่มห้องในการเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการติดตั้ง 3. ดาเนินการ
ไฟฟ้ า
การสอน
ไฟฟ้ า
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ห้องเก็บวัสดุมีความเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อยและ
สวยงาม

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
มีสื่อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยพร้อมต่อการ
นาไปเรี ยนรู้
ได้หอ้ งปฏิบตั ิการติดตั้ง
ไฟฟ้ า จานวน 1 ห้อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
 
87. จัดทาสื่ อประกอบการ 1.เพื่อจัดทาสื่ อประกอบการ
จัดทาสื่ อประกอบการ 1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
100,000
สอนด้าน IT แผนกวิชา สอนด้าน IT
สอนด้าน IT แผนก
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
ช่างไฟฟ้ า
2.เพื่อเพิ่มสื่ อประกอบการเรี ยน วิชาช่างไฟฟ้ า
3. ดาเนินการ
การสอนด้าน ITมากยิง่ ขึ้น
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล
  
88. จัดทามุมส่ งเสริ ม
1.เพื่อจัดทามุมส่ งเสริ มปั ญญา จัดทามุมส่ งเสริ ม
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
1,000
ปัญญา แผนกช่างไฟฟ้ า 2.เพื่อเพิ่มมุมส่ งเสริ มปั ญญา
ปัญญา แผนกช่าง
2. ดาเนินการ
(จัดหาตูห้ นังสื อ 4 ใบ)
ไฟฟ้ า
3.สรุ ปรายงานผล
89. จัดทาห้องเรี ยนเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์
(กั้นฝาห้องอลูมิเนียม/
กระจก จานวน 2 ด้าน)
90. จัดทาชุดฝึ กระบบ
ปรับอากาศรถยนต์
จานวน 1 เครื่ อง

1.เพื่อจัดทาห้องเรี ยนเขียนแบบ กั้นฝาห้องอลูมิเนียม/
ด้วยคอมพิวเตอร์
กระจก จานวน 2 ด้าน
2.เพื่อความสวยงามและเป็ น
สัดส่ วนมากขึ้น

1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
3. ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล
1.เพื่อจัดทาชุดฝึ ก
จัดทาชุดฝึ กระบบปรับ 1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.เพื่อเพิม่ ชุดระบบปรับอากาศ อากาศรถยนต์
2. ดาเนินการ
รถยนต์ให้เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
3.สรุ ปรายงานผล

50,000

40,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ามีสื่อ
การเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยพร้อมต่อการ
นาไปเรี ยนรู้

แผนกช่างไฟฟ้ ามีมุมที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ความรู้ที่นอกเหนือจาก
การเรี ยน
  ห้องเรี ยนเขียนแบบมี
ความสวยงามเป็ นสัดส่ วน
เหมาะสมกับการเรี ยนการ
สอน
  นักเรี ยนได้ชุดฝึ กระบบ
ปรับอากาศรถยนต์

ชื่อโครงการ
91. กั้นห้องเรี ยนเขียน
แบบ

92. พัฒนาระบบต่อพ่วง
อุปกรณ์ IT ห้องเรี ยน
ทฤษฎี

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55

1.เพื่อจัดทาห้องเรี ยนเขียนแบบ จัดทากั้นห้องเขียน
1. เสนอขออนุมตั ิโครงการ
25,000
1. ได้หอ้ งเรี ยนเขียนแบบ
2.เพื่อความสวยงามและเป็ น
แบบ
2. ดาเนินการ
ที่มีความสวยงาม
สัดส่ วนมากขึ้น
3.สรุ ปรายงานผล
2.มีหอ้ งเรี ยนเขียนแบบ
เพิ่ม 1 ห้อง

มีระบบต่อพ่วงอุปกรณ์ IT
จัดทาระบบต่อพ่วง
1. เสนอโครงการ
30,000
ห้องเรี ยนทฤษฎีมีความ
ห้องเรี ยนทฤษฎีที่เพียงพอ
อุปกรณ์ IT ห้องเรี ยน 2. ดาเนินงาน
พร้อมในการเรี ยนการ
ทฤษฎี
3. สรุ ปรายงานผลโครงการ
สอน

93. พัฒนาระบบ IT
ห้องเรี ยนบัญชี 135

มีระบบ IT ห้องเรี ยนบัญชี

จัดทาระบบ IT
ห้องเรี ยนบัญชี

94. พัฒนาระบบการดูแล
นักเรี ยนนักศึกษา
(งานอาจารย์ที่ปรึ กษา)

มีระบบการดูแลนักเรี ยน
นักศึกษา

จัดทาระบบการ
ติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษา

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินงาน
3. สรุ ปรายงานผลโครงการ
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินงาน
3. สรุ ปรายงานผลโครงการ

80,000

5,000



ห้องเรี ยนบัญชีมีระบบ IT
พร้อมในการเรี ยนการ
สอน และมีประสิ ทธิภาพ
  ได้ทราบข้อมูลการติดตาม
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

ชื่อโครงการ
95. พัฒนาระบบการ
ติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตร ปวช. ,ปวส. ,
ระยะสั้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
มีระบบการติดตามผูส้ าเร็ จ
จัดทาระบบการ
1. เสนอโครงการ
30,000    การติดตามผูส้ าเร็ จ
การศึกษาหลักสู ตร ปวช.
ติดตามผูส้ าเร็ จ
2. ดาเนินงาน
การศึกษามีประสิ ทธิภาพ
ปวส. ระยะสั้น
การศึกษาหลักสู ตร
3. สรุ ปรายงานผล
สามารถนาข้อมูล
ปวช. ปวส. ระยะสั้น

96. ซ่อมบารุ งเครื่ อง
พิมพ์ดีดภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ซ่อมเครื่ องพิมพ์ดีด
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

30,000

97. เรารักโลก โลกรักเรา
(รณรงค์การประหยัด
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

เพื่อรณรงค์ให้ครู นักเรี ยน
ประหยัดพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม

-จัดทาป้ ายประหยัด
พลังงาน
- จัดกิจกรรมรณรงค์
การประหยัดพลังงาน

1. เสนอโครงการ
2. จัดอบรม
3. ประเมินผล
4. สรุ ปรายงานผล

5,000

98. ส่ งเสริ มการอ่าน

เพื่อรณรงค์ให้ครู นักเรี ยน รัก
การอ่านเพิ่มมากขึ้น

จัดทาบอร์ดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน
ภาษาไทย

1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินงาน
3. สรุ ปรายงานผล

2,000

ภาษาไทย

  เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ พร้อมใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
และมีเพียงพอกับผูเ้ รี ยน
  นักเรี ยนมีความรู้ในการ
ประหยัดพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
   บุคลากรและนักเรี ยนได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับการอ่าน

ชื่อโครงการ
99. ส่ งเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

100. “ภาษาอังกฤษเรี ยนรู้
ได้ทุกที่ English
Everywhere”

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
  
เพื่อรณรงค์ให้ครู นักเรี ยน รัก จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ 1. เสนอโครงการ
2,000
อ่านภาษาอังกฤษ
การอ่านเพิม่ มากขึ้น
2. ดาเนินงาน
3. สรุ ปรายงานผล
จัดบอร์ดศัพท์
  
เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามี
1. เสนอโครงการ
2,000
ภาษาอังกฤษตาม
ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษได้
2. ดาเนินงาน
สถานที่ต่าง ๆ
ทุกที่
3. สรุ ปรายงานผล

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
เพิ่มมากขึ้น
บุคลากรและนักเรี ยนได้
เพิ่มความรู ้เกี่ยวกับศัพท์
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่ งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 7 ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อบ่มเพาะผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่การอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา มี
อบรมการใช้เว็บไซต์ 1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
49,900  
การใช้เว็บศูนย์กาลังคน แนวทางและโอกาสในการ
ของวิทยาลัยสารพัด 2.จัดอบรม
อาชีวศึกษา
ประกอบอาชีพ
ช่างบรรหาร-แจ่มใส 3.ประเมินผล
จังหวัดสุ พรรณบุรีให้ 4.สรุ ปรายงาน
ครู -อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ จานวน
70 คน

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ครู - อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่สามารถสร้าง
เว็บไซต์ของวิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัด
สุ พรรณบุรีที่ได้รับ
มอบหมายได้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ ที่ 1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพด้วยรู ปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบนอกระบบและทวิภาคี
2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งบริ การความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.การจัดการฝึ กอบรม 108 1. เพื่อสนองต่อความต้องการ อบรมอาชีพให้กบั
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
100,000    1. สามารถเป็ นอาชีพเพื่อ
อาชีพให้กบั ประชาชน
ในการสร้างงานสร้างรายได้
ประชาชน
2.จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน
หารายได้เสริ มให้กบั
ให้กบั ผูว้ า่ งงาน
3.ดาเนินการ
ประชาชนผูท้ ี่สนใจ
2. เพื่อแก้ไขปั ญหาความ
4.ประเมินผล
2. ช่วยสร้างงานสร้าง
ยากจนให้กบั ผูท้ ี่ตกงาน
5.สรุ ปรายงานผล
รายได้ให้กบั ประชาชน
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการการเขียนแผน
ธุรกิจ

1. เพื่อพัฒนานักเรี ยน นักศึกษา
ทุกสาขาวิชา ให้เขียนแผน
ธุ รกิจได้
2. เพื่อสนับสนุนให้นกั เรี ยน
นักศึกษามีความพร้อมในการ
ริ เริ่ มประกอบธุ รกิจของตนเอง
3. เพื่อต่อยอดนักเรี ยน
นักศึกษาที่มีธุรกิจอยูแ่ ล้ว ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป
4. เพื่อคัดเลือกแผนธุ รกิจที่ดี
เข้าเป็ นตัวแทนขอรับทุน
สนับสนุนการประกอบธุ รกิจ
จากสานักนโยบายและ
แผนงาน

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การเขียนแผนธุรกิจให้
นักเรี ยนหลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช. 3 และ
นักศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ปวส.
ทุกสาขา จานวน 100
คน

วิธีดาเนินการ
1.เสนอโครงการ
2.วางแผนปฏิบตั ิการ
3.จัดอบรม
4. ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

งบประมาณ
25,000

ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
53 54 55
   1. นักเรี ยน นักศึกษาที่เข้า
รับการอบรม สามารถ
เขียนแผนธุ รกิจได้ทุกคน
2. ได้แผนธุรกิจที่ผา่ นการ
คัดเลือกจานวน 7 แผน
ส่ งเข้าขอรับทุนจากสานัก
นโยบายและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ ที่ 4 จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผดู้ อ้ ยโอกาส คนพิการ ผูส้ ู งอายุ
ชื่อโครงการ
1.ฝึ กอบรมอาชีพให้แก่ผู ้
พิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูส้ ู งอายุ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการและ
ฝึ กอบรมวิชาชีพให้แก่
ด้อยโอกาสให้มีความรู้ดา้ น
ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
วิชาชีพ
และผูส้ ู งอายุ
2. เพื่อเปิ ดโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผทู ้ ี่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายและสติปัญญา

วิธีดาเนินการ

งบประมาณ

1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน
3.ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

50,000

ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
53 54 55
   1. ผูท้ ี่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายและสติปัญญา ผู้
ด้อย โอกาส ผูส้ ู งอายุ
จานวน 40 คน ได้ฝึก
อาชีพ
2. ได้มีความรู้ ทักษะใน
ด้านวิชาชีพเพิม่ มากขึ้น

กลยุทธ์ ที่
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1.ส่ งเสริ มการแสดงดนตรี 1. เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ของนักเรี ยน
ด้านดนตรี และขับร้องให้กบั
นักเรี ยนนักศึกษา
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อส่ งเสริ มการหารายได้
ระหว่างเรี ยน
4. เพื่อส่ งเสริ มการทางานเป็ น
ทีมและภาวะผูน้ าให้นกั เรี ยน
นักศึกษา
2. ส่ งเสริ มการหารายได้ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
ระหว่างเรี ยน
นาความรู้ ความสามารถใน
วิชาชีพที่เรี ยนไปหารายได้
พิเศษในระหว่างเรี ยน
2. เพื่อนาทักษะประสบการณ์
ไปประกอบอาชีพหลังจากจบ
การศึกษาได้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
5 ส่ งเสริ มให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรี ยนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
ระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
พัฒนาวงดนตรี
1.เสนอโครงการ/ขออนุมตั ิ
50,000 
นักเรี ยนฝึ กซ้อมแสดง 2.ประกาศรับสมัคร
ดนตรี
3.จัดอบรมทักษะดนตรี
4.ฝึ กซ้อม
5.ออกแสดง
6.สรุ ปและรายงานผล

จ้างงาน นร. ระดับชั้น
ปวช.-ปวส. จานวน 2
คน ปฏิบตั ิงานเพื่อนา
ความรู้มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได้ระหว่างเรี ยน

1.เสนอโครงการ
2.ประชุม
3.ดาเนินการประกาศรับ
สมัคร คัดเลือก
4.ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
5.สรุ ปรายงานผล

100,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาชมรมดนตรี
จานวน50 คน ได้รับการ
ฝึ กซ้อมและแสดงดนตรี
อย่างต่อเนื่อง

   1.นักศึกษามีรายได้
เพิ่มขึ้นในระหว่างเรี ยน
2.นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงจาก
การทางาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่ วนกลางและสถานศึกษาให้ มีประสิ ทธิภาพมุ่งเตรียมความพร้ อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. ปรับปรุ งพัฒนา
เพื่อปรับปรุ งพัฒนา Network ปรับปรุ ง Network
1.เสนอโครงการ
500,000 
นักเรี ยน นักศึกษา ครู Network ภายในวิทยาลัยฯ ภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง
แบบสาย UTP ชนิด 2.ศึกษาการติดตั้งและ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
บรรหาร-แจ่มใส จังหวัด
CAT 6 และอุปกรณ์ ออกแบบ
สามารถเข้าใช้งานระบบ
สุ พรรณบุรี ด้วยสาย UTP ชนิด เชื่อมต่อระบบ
3.ปฏิบตั ิการติดตั้ง Network
Network ได้
CAT 6 และอุปกรณ์เชื่ อมต่อ Network เป็ นเครื อข่าย 4.สรุ ปและรายงานผล
ระบบ Network ทดแทน
ครอบคลุมบริ เวณ
ของเดิมที่เสื่ อมสภาพ
อาคารเรี ยนและแฟลต
พักครู วทิ ยาลัยสารพัด
ช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุ พรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทั้งส่ วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมุ่งเตรี ยมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.อาชีวะร่ วมด้วยช่วย
1. เพื่อสนองนโยบายสานักงาน ออกหน่วยบริ การ
1.เสนอขอดาเนินโครงการ
10,000    1. นักเรี ยน-นักศึกษานา
ประชาชน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชุมชนในท้องถิ่นธุร
2.จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน
ความรู้ที่ได้ออกบริ การ
2. เพื่อให้นกั เรี ยน-นักศึกษานา กันดาล และในช่วง
3. เตรี ยมการ
ชุมชน
ความรู้ที่ได้ออกบริ การชุมชน เทศกาลต่างๆ
4.ดาเนินการ
2. นักเรี ยน-นักศึกษาได้
3. เพื่อให้นกั เรี ยน-นักศึกษาได้
5. สรุ ปและรายงานผล
ออกฝึ กการให้บริ การใน
ออกฝึ กการให้บริ การใน
สถานที่จริ ง
สถานที่จริ ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทั้งส่ วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมุ่งเตรี ยมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.ส่ งเสริ มการประกัน
เพื่อส่ งเสริ มระบบการประกัน 1. ทุกแผนกวิชามีการ 1.เสนอโครงการ
48,000    วิทยาลัยฯ มีระบบการ
คุณภาพภายในและ
คุณภาพภายในของแผนกวิชา จัดทาระบบประกัน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารจัดการศึกษาอย่าง
ภายนอกสถานศึกษา
และวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพ
คุณภาพภายในและ
3.วางแผนการปฏิบตั ิการ
มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ภายนอกของแผนก
4.ดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องให้ผเู้ รี ยนมี
2. วิทยาลัยฯมีการ
5.จัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพเป็ นที่ตอ้ งการ
จัดทารายงานผลการ ตนเอง
ของตลาดแรงงาน
ประเมินตนเอง SAR 6.สรุ ปรายงานผล

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทั้งส่ วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมุ่งเตรี ยมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 6 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.พัฒนาห้องประกัน
เพื่อพัฒนาห้องประกันคุณภาพ พัฒนาห้องประกัน
1.เสนอโครงการ
18,000 
ห้องประกันคุณภาพมี
คุณภาพ
ให้บริ การครู -อาจารย์ จัดทา
คุณภาพ โดยจัดซื้ อ
2. พัสดุดาเนินการจัดซื้ อ
ความสวยงาม เรี ยบร้อย
ข้อมูล
1.ตูเ้ หล็กบานเลื่อน
3. ดาเนินการ
กระจก ขนาด 4 ฟุต 4. สรุ ปรายงานผล
2 ใบ
2.มูล่ ี่ปรับแสง
หน้าต่าง ขนาด 2
เมตร จานวน 2 ชิ้น

3.เครื่ องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่ อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายความร่ วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาของครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรี ยนนักศึกษา
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1.พัฒนาคุณภาพบุคลากร 1. เพื่อให้ครู -อาจารย์และ
ผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์ 1.จัดส่ งครู -อาจารย์และ
200,000   
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ มี
เจ้าหน้าที่ จานวน 60 เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม
ความรู ้ความสามารถทันต่อ
คน เข้าร่ วมประชุม
2.ผูเ้ ข้ารับการอบรมจัดทา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
สัมมนาและอบรมเพื่อ รายงานผลการอบรม
2. เพื่อนาความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้
3.รวบรวมรายงานผลการ
มาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
อบรมเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ตามลาดับขั้น
3. เพื่อจะได้ผลผลิตนักเรี ยน
4.ติดตามผลการนาไปใช้
นักศึกษาให้ตรงกับความ
5. รายงานผล
ต้องการของตลาดแรงงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
เพิ่มมากขึ้น
2. ครู -อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. นักเรี ยนนักศึกษาได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

ชื่อโครงการ
1. ส่ งเสริ มการจัดทา
สิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่

2. พัฒนารถประหยัด
พลังงาน 3 คัน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
จัดทาสิ่ งประดิษฐ์คน 1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
120,000    ได้สิ่งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
สามารถคิด ประดิษฐ์
รุ่ นใหม่แผนกวิชาๆละ 2.ประชุมวางแผน
สิ่ งประดิษฐ์ออกมาเพื่อ
จานวน 1 ชิ้น
ปฏิบตั ิการ
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3.ดาเนินการจัดทา
หรื อการค้าได้
4.ประเมินผล
2. เพื่อเป็ นการสนองนโยบาย
5.สรุ ปรายงานผล
ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษา
1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้คิด
พัฒนารถประหยัด
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
65,000 
1.นักเรี ยนได้คิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ , วางแผนการ
พลังงาน 3 คัน
2.ประชุมวางแผน
, วางแผนการดาเนินการ
ดาเนินการได้อย่างมีระบบ
ปฏิบตั ิการ
ได้อย่างมีระบบ
2. เพื่อเพิ่มทักษะให้กบั นักเรี ยน
3.ดาเนินการจัดทา
2. นักเรี ยนในด้านการนา
ในด้านการนาความรู้ทฤษฎีและ
4.ประเมินผล
ความรู้ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิมาเป็ นชิ้นงานที่มีองค์
5.สรุ ปรายงานผล
มาเป็ นชิ้นงาน
ความรู้และสื่ อการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนและประชาชนที่สนใจ
และเป็ นเครื่ องยนต์ตน้ แบบใน
การประหยัดเชื้ อเพลิง

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
3. ส่ งเสริ มการจัดทา
1. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา
จัดทาหุ่นยนต์กภู้ ยั
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
350,000    วิทยาลัยฯ มีหุ่นยนต์กภู้ ยั
หุ่นยนต์กภู้ ยั (เฟื่ องฟ้ า
ได้ฝึกการทางานเป็ นทีม
จานวน 1 ตัว และ
2.ประชุมวางแผน
เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการ
Robot) และหุ่นยนต์ ABU 2. เพื่อพัฒนาระบบแนวคิด
หุ่นยนต์ ABU จานวน ปฏิบตั ิการ
สอน และเข้าร่ วมการ
1 ตัว
3.ดาเนินการจัดทา
แข่งขันในระดับต่าง ๆ
ระหว่างครู -อาจารย์ กับ
4.ประเมินผล
เพื่อเป็ นการ
นักเรี ยนนักศึกษา
5.สรุ ปรายงานผล
ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยฯ
3. เพื่อพัฒนาระบบการเรี ยน
อีกทางหนึ่งด้วย
การสอนที่จะต้องประยุกต์
ร่ วมกัน

ชื่อโครงการ
4. ส่ งเสริ มการจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตร์
และการจัดนิทรรศการ
สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
ให้นกั เรี ยน นักศึกษา ตระหนัก นิทรรศการ
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
20,000    1. นักเรี ยน นักศึกษา
ในความสาคัญของการพัฒนา วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2.ประชุมวางแผน
ตระหนักในความสาคัญ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และ ประกอบด้วยผลงาน ปฏิบตั ิการ
ของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์ของ 3.ดาเนินการจัดทา
2. นักเรี ยน นักศึกษา นา
นักเรี ยน
4.ประเมินผล
วิทยาศาสตร์และ
ไม่ต่ากว่า 10 รายการ 5.สรุ ปรายงานผล
เทคโนโลยีมาใช้ใน
2. ผลงานของนักเรี ยน
ชีวติ ประจาวันได้อย่าง
แสดงถึงวิทยาศาสตร์
ถูกต้องปลอดภัยเกิด
กับการดาเนินชีวติ ใน
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   นักเรี ยนจัดทาโครงการ
5.ส่ งเสริ มการจัดทา
1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจัดทา
นักเรี ยนแผนกวิชาช่าง 1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
โครงการ นวัตกรรม และ โครงการ นวัตกรรม และ
ไฟฟ้ ากาลัง ปี 3
2.ประชุมวางแผน
จานวน 8 เรื่ อง
สิ่ งประดิษฐ์ในรายวิชา
สิ่ งประดิษฐ์
จานวน 70 คน จัดทา ปฏิบตั ิการ
โครงการของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถจัดทา
โครงการ จานวน 8
3.ดาเนินการจัดทา
ปวช. 3 สาขางานช่าง
งานวิจยั โครงการ 5 บท ได้
เรื่ อง
4.ประเมินผล
ไฟฟ้ ากาลัง
5.สรุ ปรายงานผล
   นักเรี ยนจัดทาโครงการ
6. ส่ งเสริ มการจัดทา
1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจัดทา
นักเรี ยนแผนกวิชาช่าง 1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
โครงการ นวัตกรรม และ โครงการ นวัตกรรม และ
ยนต์ ปี 3 จานวน 60 2.ประชุมวางแผน
จานวน 8 เรื่ อง
สิ่ งประดิษฐ์ในรายวิชา
สิ่ งประดิษฐ์
คน จัดทาโครงการ
ปฏิบตั ิการ
โครงการของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถจัดทา
จานวน 8 เรื่ อง
3.ดาเนินการจัดทา
ปวช. 3 สาขางานช่างยนต์ งานวิจยั โครงการ 5 บท ได้
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

ชื่อโครงการ
7.ส่ งเสริ มการจัดทา
โครงการ นวัตกรรม และ
สิ่ งประดิษฐ์ในรายวิชา
โครงการของนักเรี ยน
ปวช. 3 สาขางานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
8. สนับสนุนการจัดทา
โครงการ นวัตกรรม และ
สิ่ งประดิษฐ์ในรายวิชา
โครงการของนักเรี ยน
ปวช. 3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
9. ส่ งเสริ มการจัดทา
สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม
วิจยั ในรายวิชาโครงการ
ของนักเรี ยน ปวช. 3 สาขา
งานเครื่ องมือกล

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   นักเรี ยนจัดทาโครงการ
1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจัดทา
นักเรี ยนแผนกวิชา
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
โครงการ นวัตกรรม และ
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 3
2.ประชุมวางแผน
จานวน 5 เรื่ อง
สิ่ งประดิษฐ์
จานวน 40 คน จัดทา 3.ดาเนินการจัดทา
2. นักเรี ยนสามารถจัดทา
โครงการ จานวน 5
4.ประเมินผล
งานวิจยั โครงการ 5 บท ได้
เรื่ อง
5.สรุ ปรายงานผล
1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจัดทา
โครงการ นวัตกรรม และ
สิ่ งประดิษฐ์
2. นักเรี ยนสามารถจัดทา
งานวิจยั โครงการ 5 บท ได้

นักเรี ยน คอม3/1 และ
3/2 จานวน 58 คน
จัดทาโครงการ
จานวน 11 เรื่ อง

1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.ประชุมวางแผน
3.ดาเนินการจัดทา
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

-

   นักเรี ยนจัดทาโครงการ
จานวน 11 เรื่ อง

1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจัดทา
โครงการ นวัตกรรม และ
สิ่ งประดิษฐ์
2. นักเรี ยนสามารถจัดทา
งานวิจยั โครงการ 5 บท ได้

นักเรี ยน จานวน 30
คน จัดทาโครงการ
จานวน 5 เรื่ อง

1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2.ประชุมวางแผน
3.ดาเนินการจัดทา
4.ประเมินผล
5.สรุ ปรายงานผล

-

   นักเรี ยนจัดทาโครงการ
จานวน 5 เรื่ อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
   นักเรี ยนจัดทาโครงการ
10. สนับสนุนการจัดทา 1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจัดทา
นักเรี ยนนักศึกษา ชั้น 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการ นวัตกรรม และ โครงการ นวัตกรรม และ
ปี ที่ 3 จานวน 45 คน 2. จัดซื้ อวัสดุ
จานวน 9 เรื่ อง
3. จัดสร้างหุ่ นยนต์
สิ่ งประดิษฐ์ในรายวิชา
สิ่ งประดิษฐ์
จัดทาโครงการได้
โครงการของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถจัดทา
จานวน 9 โครงการ 4. เข้าร่ วมการแข่งขัน
5. สรุ ปผลโครงการ
ปวช. 3 แผนกวิชาบัญชี งานวิจยั โครงการ 5 บท ได้
  ได้หุ่นยนต์ ABU จานวน
11.โครงการจัดทา
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถคิดค้น จัดทาหุ่นยนต์ ABU 1. เขียนโครงการเพื่อขอ
100,000
หุ่นยนต์ ABU
รู ปแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
จานวน 1 ตัว
อนุมตั ิ
1 ตัว
ABU
2. จัดซื้ อวัสดุ
3. จัดสร้างหุ่ นยนต์
4. เข้าร่ วมการแข่งขัน
5. สรุ ปผลโครงการ
  นักเรี ยนมีความรู้ความ
12.โครงการจัดทา
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถคิดค้น จัดทาหุ่นยนต์
1. เขียนโครงการเพื่อขอ
1,000,000
หุ่นยนต์แขนกล
รู ปแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
แขนกล
อนุมตั ิ
เข้าใจในการจัดทา
แขนกล
2. จัดซื้ อวัสดุ
หุ่นยนต์แขนกล
3. จัดสร้างหุ่ นยนต์
4. เข้าร่ วมการแข่งขัน
5. สรุ ปผลโครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั เชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
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  ได้สิ่งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
13. โครงการส่ งเสริ มการ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถคิดค้น ให้นกั เรี ยนจัดทา
1. เขียนโครงการเพื่อขอ
5,000
จัดผลงานสิ่ งประดิษฐ์
รู ปแบบโครงสร้างสิ่ งประดิษฐ์ สิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน อนุมตั ิ
และโครงงาน
นวัตกรรม และโครงงาน และโครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ แผนก 2. จัดซื้ อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ละ 2 เรื่ อง
3. จัดสร้างหุ่ นยนต์
4. เข้าร่ วมการแข่งขัน
5. สรุ ปผลโครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พฒั นาคุณภาพการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
1. เพื่อเสริ มสร้างพื้นฐานความรู ้ จัดอบรมเชิง
   1 . นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
1.เสนอขออนุมตั ิโครงการ
พัฒนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพ ด้านวิจยั
ปฏิบตั ิการพัฒนาเพื่อ 2.ประชุมวางแผน
พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
การสอนด้วยกระบวนการ 2. เพื่อเสริ มสร้างทักษะการเขียน เพิ่มศักยภาพการสอน ปฏิบตั ิการ
วิ ช าชี พ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
กรอบแนวคิดการวิจยั และโครง ด้วยกระบวนการ
วิจยั
3.จัดอบรม
ตามความ สนใจและความ
ร่ างงานวิจยั โดยใช้โปรแกรม
วิจยั ให้ผบู้ ริ หาร
4.ประเมินผล
ถนัด ด้วยระบวนการวิจ ยั
สาเร็ จรู ป และเขียนรายงานการ
จานวน 5 คน ครู
5.สรุ ปรายงานผล
การเรี ยนการสอนของครู
วิจยั ได้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
จานวน 45 คน
2. สถานศึกษาพัฒนา
3.เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้
คุณภาพและมาตรฐาน
ให้ผบู ้ ริ หาร ครู เห็นประโยชน์
การศึกษาทุกระดับตาม
ของการวิจยั สามารถนาไป
ระบบการประกันคุณภาพ
ประยุกต์ใช้พฒั นางานและเป็ น
ภายในสถานศึกษาและ
ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
การประเมินคุณภาพ
4. เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ภายนอกด้านการ
จังหวัดสุ พรรณบุรี นโยบายด้าน
อาชีวศึกษา (สมศ.)
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยต้นสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการ
อาชีวศึกษา (สมศ.)

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ เครื อข่ายงานวิจยั และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
53 54 55
แข่งขันเซลล์-อีโค
1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้คิด
เข้าร่ วมแข่งขันเซลล์-อี 1. เขียนโครงการเพื่อขอ
65,000 
1.นักเรี ยนได้คิดวิเคราะห์
มาราธอน เอเชีย ประเทศ วิเคราะห์ , วางแผนการ
โคมาราธอน เอเชีย
อนุมตั ิ
, วางแผนการดาเนินการ
มาเลเซีย
ดาเนินการได้อย่างมีระบบ
ประเทศมาเลเซีย
2. จัดซื้ อวัสดุ
ได้อย่างมีระบบ
2. เพื่อเพิ่มทักษะให้กบั นักเรี ยน
3. จัดสร้างหุ่ นยนต์
2. นักเรี ยนในด้านการนา
ในด้านการนาความรู้ทฤษฎีและ
4. เข้าร่ วมการแข่งขัน
ความรู้ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิมาเป็ นชิ้นงานที่มีองค์
5. สรุ ปผลโครงการ
มาเป็ นชิ้นงาน
ความรู้และสื่ อการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนและประชาชนที่สนใจ
และเป็ นเครื่ องยนต์ตน้ แบบใน
การประหยัดเชื้ อเพลิง

