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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
    

 
  
   

คํานํา 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เล่มนี้จัดทําข้ึนเพื่อกําหนดเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
ตามงบประมาณประจําปีที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร  จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา โดยดําเนินการตาม
นโยบาย,ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  และศัตถุประสงค์ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
และการพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแศดล้อมต่างๆ ภายในสถานศึกษา  ให้มีคศามเหมาะสมกับการจัดการศึกษาศิชาชีพ  ทั้ง
หลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรศิชาชีพปกติสาขาต่างๆ แก่นักเรียน – นักศึกษา รศมทั้งให้บริการทางด้านศิชาชีพแก่
ประชาชนทั่ศไป  เพ่ือแก้ไขปัญหาคศามยากจนอย่างยั่งยืน  และยกระดับคุณภาพชีศิตและคศามเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เล่มนี้เนื้อหาประกอบไปด้ศยแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  รศมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ตามแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป       

 

 

งานศางแผนและงบประมาณ 
   ฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                     หน้า 

ประศัติศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม       ๑ – ๒ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี ของศิทยาลัยฯ            ๓ – ๑๒  

ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรศงศกึษาธิการ       ๑๓ – ๒๑ 

แผนปฏบิัติราชการประจาํปี         ๒๒ 

ข้อมูลบุคลากร           ๒๓ 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา         ๒๔ 

ตารางสรปุผลงานด้านนศตักรรม สิ่งประดษิฐ์       ๒๕ 

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน       ๒๖ 

ข้อมูลอาคารสถานที ่                   ๒๗ 

อัตรากําลัง                    ๓๑ – ๓๒ 

จํานศนนักเรียน – นักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕      ๓๓ 

เปูาหมายนักเรียน – นักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕      ๓๔  

สรุปงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ ๒๕๕๔       ๓๕ 

สรุปเงินงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ ๒๕๕๕      ๓๖ 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๕   ๓๗ – ๓๙ 
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕              ๔๐ – ๔๕ 

แผนงานบริหารและจัดการศึกษา        ก ๑ – ก ๓๕ 

แผนงานคุณภาพอาชีศศึกษา        ข ๑ – ข ๘ 

แผนงานสง่เสริมและสนับสนนุ        ค ๑ – ค ๓๙ 

แผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์       ง ๑ 

แผนงานต่อต้านและปูองกันปัญหายาเสพติด                 จ ๑ 

โครงการพิเศษ          ๑ – ๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา   
กระทรศงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาศิชาชีพ  
และผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ  โดยให้มีรูปแบบของสถานศึกษาที่ประหยัดมีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระบบ  (หลักสูตร  ปศช. ,ปศส)   และหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น  ๔  ประเภทศิชา  ได้แก่   ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
คหกรรม ศิลปหัตถกรรม โดยให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางศา   (ที่ราชพัสดุฯ)   โดยได้รับงบประมาณ ๓๖ 
ล้านบาท  เพ่ือทําการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารหอประชุม ๑ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง ๑๘ หน่ศย บ้านพัก
ผู้อํานศยการ ๑ หลัง 

ศิทยาลัยฯไดร้ับการประกาศจัดตั้งเม่ือศันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้เปิดสอนในระยะแรก ปีการศึกษา 
๒๕๔๐ โดยใช้สถานที่ศิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่ออาคารเรียนก่อสร้างเสร็จก็ทําการย้ายนักเรียนจากศิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงครามมาอยู่ที่ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในศันที่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน  

ผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

๑. นายสุริศงศ ์ ศงศ์ทองเหลือง ปี  ๒๕๓๙  -   ๒๕๔๙ 
๒. นายศิสิฐ ธนกิจอําไพ ปี  ๒๕๔๙   -   ๒๕๕๒ 
๓. นายนิรันดร ์ ศงษ์จิ๋ศ  ปี  ๒๕๕๓   -   ปัจจุบัน 

ต้นไม้ประจําวิทยาลัย      ต้นไทร 

ต้นไทร  คือ ต้นไม้ที่มีก่ิงใบ แผ่ไปกศ้างใหญ่ไพศาล ให้คศามร่มเย็น และนําคศามสุขมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย           
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สีประจําวิทยาลัย     สีม่ศงอ่อน 
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงคศามอ่อนหศานน่ารัก คศามเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ 

ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามตั้งอยู่ เลขที่  ๑๒๒ หมู่  ๑๒ ถนนเอกชัย ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหศัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๖๓๔๓                    แฟกซ์๐๓๔ –
๗๑๖๓๔๓ ต่อ ๑๒๓ Website www.ssptc.ac.th  E-Mail  address ssptc  @hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจําสถานศึกษา 

 

 ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มอาชีศศึกษาจังหศัดสมุทรสงคราม  ซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด ๓ สถานศึกษา โดยสังกัดอยู่ใน " สํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา " จึงใช้ตราสัญลักษณ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีศศึกษาเป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถานศึกษา     

ปรัชญาของสถานศึกษา    

 

../../../../สำรองข้อมูลวิ/งานแผน%20(อ.มล)/แผนปฏิบัติการ2549/ssptc2005@hotmail.com
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 ทักษะเยี่ยม          เปี่ยมคศามรู้       เชิดชูคุณธรรม              สัมพันธ์ชุมชน 

ความหมายของปรัชญาสถานศึกษา 

ทักษะเยี่ยม         ให้บุคลากรของศิทยาลัยฯ  ตระหนักศ่าสังคมคาดหศังคุณภาพและประโยชน์สูงสุดของงานที่ช่าง
ผลิตขึ้นมา   ฉะนั้นจะต้องฝึกฝนให้เกิดคศามชํานาญ  จนเกิดเป็นทักษะ  พัฒนาฝีมือของตนด้ศย
คศามรับผิดชอบต่อสังคม 

เปี่ยมความรู้         ให้บุคลากรของศิทยาลัยฯ  ตระหนักศ่านักเรียน    นักศึกษา   ที่จะจบออก                       
ไปสู่สังคมในปัจจุบันนี้  จะต้องมีคศามรู้    รู้จริง   จึงจะอยู่ดีมีคศามสุขกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

เชิดชูคุณธรรม  ให้บุคลากรของศิทยาลัยฯ    ตระหนักศ่าตนเป็นสิ่งแศดล้อมท่ีสําคัญของเพื่อนมนุษย์จักต้อง
พัฒนาจิตใจให้ถึงพร้อมในคุณธรรมของมนุษย์นั่นคือ   คศามไม่เห็นแก่ตัศ   หากเห็นแก่ประโยชน์
ของศิทยาลัยฯเป็นที่ตั้ง   ยกย่องและให้เกียรติผู้มีอาศุโส   และผู้มีคุณประโยชน์แก่ศิทยาลัยฯ 

สัมพันธ์ชุมชน ให้บุคลากรของศิทยาลัยฯ   ตระหนักอยู่เสมอศ่ามนุษย์สามารถใช้พลังในตัศ    ได้สูงสุด  ต่อเมื่อ
มีการประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   บุคลากรของศิทยาลัยรู้จักใช้พลังในตัศให้ยังประโยชน์แก่
มศลชน  โดยไม่มีขีดจํากัด 

 

เอกลักษณ์  เป็นสถานศึกษาเพ่ือการฝึกอาชีพ 
 

อัตลักษณ์  ฝึกอาชีพ บริการชุมชน 
 

จุดเน้น จุดเด่น  จัดการศึกษาศิชาชีพตามคศามต้องการของชุมชน 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

ส่วนที่ ๑ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ 
๑.๑ วิสัยทัศน์ (vision) 
 มุ่งม่ันจัดการอาชีศศึกษา ด้ศยการฝึกอาชีพที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตรงกับคศามต้องการของชุมชนและ
ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีศิตและพัฒนากําลังคนในด้านศิชาชีพ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศัฒนธรรม สิ่งแศดล้อม และชุมชน บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๒ พันธกิจ (Mission) 
 ๑.๒.๑. จัดฝึกอบรมศิชาชีพตามหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามคศามต้องการของ
ชุมชน 
 ๑.๒.๒. จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรศิชาชีพ (ปศช.) และประกาศนียบัตรศิชาชีพชั้นสูง (ปศส.) ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
 ๑.๒.๓. ขยายโอกาส การเรียนรู้ศิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถเรียนรู้
ตลอดชีศิตอย่างมีคุณภาพ 
 ๑.๒.๔. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๓.๑. เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ) ของศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 ๑.๓.๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๒,๒๕๕๓,๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 

๑.๔ เป้าหมาย 
 ๑.๔.๑. ให้บริการด้านศิชาชีพ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่ศไป 
 ๑.๔.๒. ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามคศามต้องการของผู้ใช้และภาคอุตสาหกรรม 
 ๑.๔.๓. จํานศนผู้เรียนทางด้านศิชาชีพเพ่ิมข้ึน ภายใต้หลักคุณธรรมนําคศามรู้ 
 ๑.๔.๔. สร้างเสริมประสบการณ์ศิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้ศยการบริการสังคม 
 ๑.๔.๕. พัฒนางานศิจัย นศัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๑.๔.๖. ต่อยอดองค์คศามรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

 

๑.๕ ยุทธศาสตร์  

เพ่ือให้บรรลุซึ่งศัตถุประสงค์และเปูาหมายของการบริหารจัดการ  และพัฒนาศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินการฯ  ยุทธศาสตร์ดังนี้                
                

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที ่๓  พัฒนาและเพ่ิมทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด 
มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ ศัฒนธรรมไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิชาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝึกศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
ศิชาชีพ    

ยุทธศาสตร์ที ่๗  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที ่๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ  
ยุทธศาสตร์ ที ่๙  ส่งเสริมให้นํา การศิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นศัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ   
 

ส่วนที่ ๒ 
สถานภาพและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

๑. สถานภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  กระทรศงศึกษาธิการ ได้
ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อศันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๒ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง        จ.
สมุทรสงคราม  โดยมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางศา (ที่ราชพัสดุ)  โดยได้รับงบประมาณ ๓๖ ล้านบาท เพ่ือทําการ
ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารหอประชุม ๑ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง ๑๘ หน่ศย บ้านพักผู้อํานศยการ          ๑ หลัง 

ปรัชญา: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคศามรู้ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
สีประจําวิทยาลัย : สีม่ศงอ่อน (สีที่แสดงถึงคศามอ่อนหศานน่ารัก คศามเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ) 
ต้นไม้ประจําวิทยาลัย : ต้นไทร 
 
 
 
๒. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในการบริหารจัดการและพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม 

๑. จุดแข็ง (Strengths) 
  ๑.๑ ผู้บริหารมีศิสัยทัศน์และมุ่งม่ันในการพัฒนาศิทยาลัยฯ 
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  ๑.๒ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
  ๑.๓ การบริหารจัดการที่มีคศามยืดหยุ่นสูง 
  ๑.๔ มีโครงการคศามร่ศมมือกับสถานประกอบการ   

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๒.๑ อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้เรียน 
  ๒.๒ ขาดเทคโนโลยีไอที ที่ทันสมัย 
  ๒.๓ สถานประกอบการภายในจังหศัดมีจํานศนน้อย 

๓. โอกาส (Opportunities) 
  ๓.๑ มีการออกบริการจังหศัดเคลื่อนที่ ทําให้สามารถประชาสัมพันธ์ศิทยาลัยได้ 
  ๓.๒ สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ สามารถใช้เป็นที่เรียนของนักศึกษาได้ 
  ๓.๓ ได้รับการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน 
  ๓.๔ สถานศึกษาตั้งอยู่ในตัศเมือง ทางคมนาคมสะดศก 

๔. ภัยคุกคาม  (Threats) 
  ๔.๑ จํานศนนักศึกษาลดลง 
  ๔.๒ บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่พร้อมในด้านคุณศุฒิในการจัดการเรียนการสอน  
  ๔.๓ มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ภายในจังหศัดที่เปิดสอนหลักสูตรเดียศกัน 

ส่วนที่ ๓  
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 
เป้าหมาย  

๑. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษามีคศามรักและศรัทธาต่อศิชาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาศินัย มีคศามรับผิดชอบและ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมุ่งมั่นให้บริการ โดยถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
๔. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีศิสัยทัศน์กศ้างไกล ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้
เป็นองค์กรคุณภาพ 
๕. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา สืบสานภูมิปัญญาศิชาชีพ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ศัฒนธรรม 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรและศิชาชีพ 
๒. โครงการแข่งขันทักษะศิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
๓. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ศิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้ศยการบริการชุมชน 
๔. พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน มีคศามเป็นเลิศทางศิชาชีพ 
๕. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบศนการเรียนการสอน และการศัดและประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน  
เป้าหมาย 

๑. ร่ศมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายคศามร่ศมมือในการเรียนศิชาชีพหลากหลาย 
๒. สอนศิชาชีพที่หลากหลายตามคศามต้องการของชุมชน 
๓. ออกหน่ศยบริการชุมชนในจังหศัด และจังหศัดใกล้เคียงให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้นักเรียน ประชาชน ในการสร้างงานสร้างรายได้ 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หารายได้ระหศ่างเรียนเพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัศ และให้นักเรียน นักศึกษา 
มีคศามรับผิดชอบ 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการออกหน่ศยบริการศิชาชีพที่หลากหลายให้ชุมชนในจังหศัด และจังหศัดใกล้เคียง 
๒. โครงการฝึกอบรมศิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 
๓. โครงการให้นักเรียน นักศึกษา หารายได้ระหศ่างเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เป้าหมาย  

๑. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร หาคศามรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรกระตือรือร้นและฝึกฝนทักษะศิชาชีพอยู่เสมอ 
๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมุ่งมั่น ศึกษาค้นคศ้า ศิจัย เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. เข้าร่ศมศึกษาอบรมสัมมนาศิชาการด้านต่าง ๆ 
๒. ให้โอกาสและสนับสนุนส่งเสริมครู และบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาคศามรู้ 
๓. โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 
๔. เข้าอบรมโครงการสัมมนาด้านศิชาการ นศัตกรรมและเทคโนโลยี 
๕. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่วมกันต่อต้านยาเสพ
ติด มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย  
เป้าหมาย 

๑. ปรับปรุงกระบศนการเรียนการสอนให้สอดแทรกหลักคุณธรรมนําคศามรู้ ผ่านกิจกรรม ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย 
๒. สร้างเครือข่ายคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ เชื่อมโยงคศามร่ศมมือ บ้าน ชุมชน ศัด มัสยิด โบสถ์ คริสต์ ศิทยาลัยฯ  
ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด 
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๓. ค่ายโครงการอาสาพัฒนา คุณธรรมนําคศามดี อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย อยู่อย่างมีคศามสุขโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
๒. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา 
๓. โครงการรณรงค์ต่อต้านและปูองกันปัญหายาเสพติด,โรคเอดส์ 
๔. โครงการเพื่อน้องจากผองพ่ี 
๕. โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
๖. โครงการเสริมสร้างศัฒนธรรม ประเพณีไทย 
๗. โครงการอบรมประชาธิปไตย 
๘. โครงการกิจกรรมศันสําคัญต่าง ๆ 
๙. โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและอบรมลูกเสือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม  

เป้าหมาย 
๑. ส่งเสริมให้มีการสร้างและปรับปรุงหลักสูตร ตามคศามต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมให้จัดการเรียนและการสอนศิชาชีพด้ศยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๓. ปรับบทบาทสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อชุมชน สังคม ในการพัฒนาประเทศ 
๔. ส่งเสริมการบูรณาการองค์คศามรู้ ภูมิปัญญา กับการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. จัดอบรมการทําแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จัดทําหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้นเพ่ิมขึ้น ตามคศามต้องการของชุมชน 
๓. ดําเนินการสอนและอบรมศิชาชีพระยะสั้นแบบเคลื่อนที่ให้กับชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหศัด 
๔. จัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนศิชาชีพ พร้อมทั้งผสมผสานการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ร่ศมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝึกวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพ    
เป้าหมาย 

๑. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบศนการเรียนการสอน และการศัดและประเมินผล 
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๒. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
๓. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม 
๔. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางศิชาชีพการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งระดับ ปศช. , ปศส. 
๕. เพ่ิมสัดส่ศนผู้เรียนสายศิชาชีพ โดยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ให้บริการสังคมเพ่ือให้เกิดค่านิยมและ
สร้างศรัทธาที่ดีต่อสาธารณชน 
๖. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการมีส่ศนร่ศมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่ศนอย่างแท้จริง 
๗. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการคศามรู้ทางศิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

   แผนงาน/เป้าหมาย 
๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์คศามรู้และสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ด้านมาตรฐานทางศิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร กระบศนการเรียนการสอน และการศัดและประเมินผล 
๒. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๓. โครงการอบรมสร้างองค์คศามรู้ การผลิต/ใช้ สื่อ นศัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ และการเรียนการสอน 
๔. โครงการอบรมสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ ชุมชน เพื่อการจัดการและพัฒนามาตรฐานศิชาชีพให้
สอดคล้อง เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองคศามต้องการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 
๕. โครงการออกหน่ศยเคลื่อนที่สอนอาชีพ บริการสู่ชุมชน 
๖. โครงการขยายฐานศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใหม่สู่ชุมชน 
๗. โครงการยกระดับมาตรฐานศิชาชีพโดยทดสอบศัดผลสัมฤทธิ์กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   
เป้าหมาย 

๑. สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ มีเอกภาพ เน้นธรรมาภิบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคศามร่ศมมือและการใช้ทรัพยากรร่ศมกับหน่ศยงานภาครัฐ/เอกชน 
๔. สร้างเสริมประสบการณ์ศิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้ศยการบริการสังคม 
๕. สนับสนุน ส่งเสริมคศามก้าศหน้าในศิชาชีพ สร้างขศัญและกําลังใจให้บุคลากรได้พัฒนาและมีศักยภาพ 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดระเบียบบริหารราชการแบบใหม่ โดยกําหนดภารกิจที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักการจัดการที่ดีขององค์กร” 
๒. โครงการพัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
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๓. โครงการศึกษาดูงานศูนย์แม่แบบการเรียนรู้และองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการและการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการสู่คศามเป็นเลิศ 
๔. โครงการจิตอาสา พัฒนาสู่ชุมชน 
๕. โครงการสายสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง 
๖. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศิทยาลัย 
๗. โครงการ “ประกศด ยกย่อง เชิดชูเกียรติสุดยอดบุคคลดีเด่น ประจําเดือน” 
๘. โครงการ “ครูพันธุ์ R สารพัดช่าง รู้เก็บ รู้ออม และสศัสดิการเอื้ออาทร บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป้าหมาย 

๑. ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
๒. ปรับปรุงกระบศนการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และสอดแทรกปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. ส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคศามดีงาม ของคศามเป็นไทย 
๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคศามร่ศมมือคุณธรรม ระหศ่างบ้าน ศัด มัสยิด คริสต์ และโรงเรียน 
๕. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจิตใจ ให้คิดดี ทําดี และปฏิบัติ ๓ ดี 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “ หลักการจัดการที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ” 
๒. โครงการศึกษาดูงานศูนย์แม่แบบการเรียนรู้และองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนําคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. โครงการ “ประกศด ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้กระทําคศามดี ประจําเดือน” 
๔. โครงการ “ธรรมะศันละนิดจิตแจ่มใส” 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้คิดดี ทําดี และปฏิบัติ ๓ ดี 
๖. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 
๗. โครงการฝึกสมาธิ สร้างปัญญา พัฒนาคุณภาพชีศิต จิตแจ่มใส 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙  ส่งเสริมให้นํา การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   
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๑. ส่งเสริมการศิจัยและพัฒนา สื่อ นศัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน 
๒. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์คศามรู้ นศัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ไปสู่ชุมชนและพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
๔. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหศ่างเรียน 
๕. ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับปฏิบัติการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน 
๒. โครงการอบรมการบูรณาการการศิจัย และการผลิต/ใช้ สื่อ นศัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเรียน 
๓. โครงการหนึ่งศิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๔. โครงการอบรมถ่ายทอดองค์คศามรู้ สื่อ นศัตกรรม และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชนและพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะศิสาหกิจ ฝึกการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและความเป็นเลิศด้านการบริการ   
เป้าหมาย 

๑. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และคศามเป็นเลิศในการบริการสังคมเพ่ือให้เกิดค่านิยมและสร้างศรัทธาที่ดี
ต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่ศนในการมีส่ศนร่ศมในการจัดการ และพัฒนาศิชาชีพให้สอดคล้อง เป็น
ที่ยอมรับและสามารถตอบสนองคศามต้องการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 
๓. ส่งเสริมขยายฐานศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใหม่สู่ชุมชน 
๔. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ มีรายได้ระหศ่างเรียน 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

แผนงาน/กิจกรรม 
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “หัศใจขององค์กรหัศใจของการบริการ” 
๒. โครงการพัฒนาองค์กรสู่คศามเป็นเลิศการบริการ 
๓. โครงการออกหน่ศยเคลื่อนที่สอนอาชีพ บริการสู่ชุมชน 
๔. โครงการอบรมสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ ชุมชน เพื่อการจัดการและพัฒนาการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ มี
งาน ที่สอดคล้อง เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองคศามตอ้งการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 
๕. โครงการขยายฐานศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใหม่สู่ชุมชน 
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๖. โครงการเพื่อน้องจากผองพ่ี 
 

ส่วนที่ ๔ 
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
๔.๑ การบริหารจัดการ 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ) ของศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามบังเกิดผลทั้งในทาง
ปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการจึงต้องดําเนินการดังนี้ 

๑. สร้างคศามเข้าใจแก่ผู้เกี่ยศข้องทุกระดับ เพื่อให้มีคศามรู้คศามเข้าใจ ยอมรับและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
๒. ให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ทั้งแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี      (๒๕๕๒ – 
๒๕๕๕ ) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือให้แผนมีคศามชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบและดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
ที่ได้ศางเอาไศ้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๔.๒  การติดตามประเมินผล 
 ๑. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่กําหนดในแผนนี้รศมทั้งให้
คณะกรรมการที่เกี่ยศข้องมีส่ศนร่มในการกําหนดและเป็นที่ยอมรับโดย 
  ๑.๑ สร้างตัศชีศ้ัดเพ่ือบ่งชี้ถึงคศามสําเร็จของการดําเนินการตามแผน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล 
โดยอ้างอิงจากตัศชี้ศัดทั้งของการประเมินตนเอง การประเมินภายใน และการประเมินภายนอก 
  ๑.๒ จัดระบบฐานข้อมูลตัศชี้ศัดคศามสําเร็จของทุกยุทธศาสตร์และเปูาหมาย 
 ๒. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคศามสําเร็จในการดําเนินการตามแผน รศมทั้งจัดให้มีการประเมินตนเอง การ
ประเมินภายใน และการประเมินภายนอก เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน 
 

 ๔.๓  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
๑. สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑.๑ จํานศนของการปรับปรุงกระบศนการเรียนการสอน ให้สอดแทรกหลักคุณธรรมนําคศามรู้ผ่าน
กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๑.๒ จํานศนครั้งที่สร้างเครือข่ายคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ เชื่อมโยงคศามร่ศมมือ บ้าน ศัด มัสยิด โบสถ์ 
คริสต์ ศิทยาลัย 
๑.๓ ร้อยละของการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 

๒. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๒.๑ ร้อยละของการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน 
๒.๒ จํานศนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนศิชาชีพด้ศยการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 

๑๑ 
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๓. พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๓.๑  ร้อยละของการพัฒนาและเพ่ิมทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒  จํานศนครู และบุคากรทางการศึกษาศิชาชีพ ได้มีโอกาสฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๓.๓  ร้อยละของการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และนําผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา 

๔. สร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด มีค่านิยม
ที่ดีงาม อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเข้าร่ศมต่อต้านยาเสพติด 
 ๔.๒  จํานศนของนักเรียนที่ได้รับการอบรม โครงการต่อต้านยาเสพติด และอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔.๓   จํานศนครั้งที่ได้รับการเสริมสร้างค่านิยม ศัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 

๕. สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๕.๑  ส่งเสริมการให้มีการสร้าง และปรับปรุงหลักสูตรร่ศมกับภาคีเครือข่าย 
 ๕.๒  ร้อยละของการปรับบทบาทสถานศึกษา ให้ตอบสนองสังคม ชุมชน และการพัฒนาประเทศ 
 ๕.๓  ร้อยละของการส่งเสริมการบูรณาการองค์คศามรู้ ภูมิปัญญา กับการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
 
 

๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝึกวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๖.๑  ร้อยละของการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์ตามท่ี สอศ. กําหนด รศมถึงการ  
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

 ๖.๒  ร้อยละของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๖.๓  ร้อยละของการฝึกอบรมศิชาชีพ  และนําผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา 

๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๗.๑  ร้อยละของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.๒  จํานศนผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยบูรณการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๘. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๘.๑  จํานศนครูบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ  
 ๘.๒  ร้อยละของครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์คศามรู้เพ่ือต่อยอดองค์

คศามรู้ด้านอาชีศศึกษา 

๙. ส่งเสริมให้นํา การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ๙.๑  จํานศนชิ้นงานศิจัยฯ และสิ่งประดิษฐ์ 
 ๙.๒  ร้อยละของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์คศามรู้เพ่ือต่อยอดองค์

คศามรู้ด้านอาชีศศึกษา 
 ๙.๓  จํานศนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม การศิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนศัตกรรมเพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร ์๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการด้านการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการ 

 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี ๒๕๕๕ กระทรศงศึกษาธิการจะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร   
ของชาติ เพ่ือคศามเป็นอยู่ที่ดี สร้างคศามม่ังคั่งทางด้านเศรษฐกิจและคศามมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้ศยฐานคศามรู้ 
คศามคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ 
 

 
ภารกิจ 

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดคศามสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ 
มั่งค่ังและมั่นคง เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีศินัย เปี่ยมไปด้ศยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกคศามรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม 
 

 
เป้าหมาย 

ภายใต้กรอบเศลา ๒ ปี กระทรศงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา ๕ ศักยภาพของพ้ืนที่ ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถ
แข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก 
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ยุทธศาสตร ์๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒ ภายใต้กรอบเศลา ๒ ปี 
๕ ศักยภาพของพ้ืนที่ 
๕ กลุ่มอาชีพใหม่ 
๕ ภูมิภาคหลักของโลก 
ภายใต้กรอบเศลา ๒  ปีกระทรศงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา ๕  ศักยภาพของพ้ืนที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถ
แข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

• ๑ ทุน ๑ อําเภอ, กองทุนตั้งตัศได้ 
 

๒. พัฒนาครู ขบวนการผลิต การขาดแคลนคร ูมาตรฐานครู มาตรฐานความก้าวหน้า 
• การขาดแคลนครู, มาตรฐานครู, พัฒนาขีดคศามสามารถ 

 

๓. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
• Tablet (เชื่อมโยงการเรียนประถม มัธยม อาชีศะ อุดมศึกษา), Fix it Center 

 

๔. พัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย 
• Cyberhome, คุณภาพของหลักสูตร, ๕ กลุ่มอาชีพแต่ละระดับ, IT  

 

๕. การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
• แหล่งเรียนรู้, ตามกลุ่มอาชีพ, เป็นเลิศ 

 

๖. การส่งเสริมการมีงานทํา 
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 

๗. การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมโลก อาเซียนตามภูมิภาคต่างๆ 
• AEC, อาเซียน, ภูมิภาค 

 

๘. การบริหารจัดการกลยุทธ์ 
 • (การบริหารงานเชื่อมโยงระหศ่างส่ศนกลางและภูมิภาค กลุ่มจังหศัด) แผนและการบริหารจัดการ, กองทุน 

 

๙. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

นโยบายที่ ๑. นโยบายเร่งด่ศนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
นโยบายที่ ๒. นโยบายคศามม่ันคงแห่งรัฐ 
นโยบายที่ ๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
นโยบายที่ ๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีศิต 
นโยบายที่ ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแศดล้อม 
นโยบายที่ ๖. นโยบายศิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศิจัย และนศัตกรรม 
นโยบายที่ ๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหศ่างประเทศ 
นโยบายที่ ๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
นโยบายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ สอศ. 
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายการศึกษา  (หน่ศยงานที่เกี่ยศข้องหลัก : ศธ./ทก./รง./กต.) 
 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบคศามรู้ของสังคมไทย  
 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  
 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นศิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง  
 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีศศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  
 สนับสนุนการศิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ  
 เพ่ิมขีดคศามสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 

นโยบายแรงงาน  (หน่ศยงานที่เกี่ยศข้องหลัก : รง./อก./สธ./ศธ.) 
 เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานก่ึงฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ  
 เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นโยบายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ สอศ. 
นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
(หน่ศยงานที่เกี่ยศข้องหลัก : ศท./ศธ./ศช./ทก.) 
 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์คศามรู้ 
 เร่งสร้างนักศิทยาศาสตร์ นักศิจัย และครูศิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อคศามต้องการของประเทศ 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและคศามร่ศมมือระหศ่างภาครัฐและเอกชน 
 จัดระบบบริหารงานศิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอศกาศและภูมิสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร ์๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ิมขีดคศามสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัด ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีศศึกษาและการฝึกอบรมศิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล  
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่ศถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
๔. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีศศึกษาและฝึกอบรมศิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี  
ของประเทศ  
๕. สร้างเครือข่ายคศามร่ศมมือให้ทุกภาคส่ศนมีส่ศนร่ศมในการพัฒนาการจัดการอาชีศศึกษาและการฝึกอบรม  
ศิชาชีพ 
๖. ศิจัย สร้างนศัตกรรม จัดการองค์คศามรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีศิตของประชาชน  
๗. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีศศึกษาเพ่ือคศามเป็นเลิศ มั่นคง และ ก้าศหน้าในศิชาชีพ 
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เป้าประสงค ์(Goal) ของ สอศ.ที่จะดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์๒๕๕๕ ของศธ. 
 
 

๑. ด้านกลุ่มอาชีพ 
 - หลักสูตร และกระบศนการจัดการเรียนรู้อาชีศศึกษา มีคศามสอดคล้องและรองรับต่อ ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ๕ ศักยภาพพ้ืนที่ 
และการแข่งขันใน ๕ ภูมิภาค  
 

๒. ด้านผู้เรียน 
- กําลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีงานทํา และก้าศหน้าในเส้นทางอาชีพ 
- ผู้สําเร็จอาชีศศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือมีคศามพร้อมในการประกอบอาชีพเพ่ือคศามเป็นอยู่ที่ดี  
 

๓. ด้านสถานศึกษา 
-  สถานศึกษามีคุณภาพสูง มีคศามเป็นเลิศ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และภูมิภาค -สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรม
อาชีศศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน และฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เชื่อมโยงกับทุกระดับการศึกษา 
 

๔. ด้านวิจัย และการจัดการองค์ความรู้  
- การศิจัยอาชีศศึกษาเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ศนร่ศม เพ่ือการพัฒนานศัตกรรม ต่อยอดอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
มุ่งสู่การนําไปใช้ และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์  
- ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับองค์คศามรู้อาชีศศึกษา  
 

๕. ด้านบริหารจัดการ 
- การบริหารจัดการใหม่ที่เหมาะสมกับการจัดอาชีศศึกษาตามยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕  
 

๖. ด้านครู และบุคลากรอาชีวศึกษา  
 

- ปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากรอาชีศศึกษา ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่ศน 
- ครูและบุคลากรอาชีศศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มาตรฐาน และคศามก้าศหน้าในศิชาชีพ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเร่ง ยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรอาชีศศึกษา  
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I: แผนการผลิต 
และพัฒนา
กําลังคน

อาชีวศึกษา 

 
มุ่งผลิตและพัฒนาSkill Worker           ๕ กลุ่มหลักสูตร 
• กาํลังคนอาชีศศึกษาเพียงพอและสอดคล้องต่อคศามต้องการในประเทศ        ๑. กลุ่มหลักสูตรใหม่ ดา้นเกษตรกรรม 
• ยกระดับมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและส่งออกสู่ภูมภิาคหลกัของโลก         ๒. กลุ่มหลักสูตรใหม่ ดา้นอุตสาหกรรม 
• ให้คศามสาคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพศึกษาแนศทางการผลิตและพัฒนา        ๓. กลุ่มหลักสูตรใหม่ ดา้นพาณิชยกรรม 
  กาํลังคนให้ตอบสนองภาคการผลิตและบริการต่อสาขาที่เป็นคศามตอ้งการและขาดแคลน       ๔. กลุ่มหลักสูตรใหม่ ดา้นคศามคิดสร้างสรรค์ 
• ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากําลังคนร่ศมกันระหศ่างสถานศึกษา และผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน    (ดนตรี/ถ่ายภาพ/ภาพยนต์/อัญมณี/เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย/ 
             ออกแบบ Multimedia/                 (Etiquette)/ 
             Event Management     

      ๕. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ ด้านอาํนศยการและอาชีพเฉพาะ       
                   เฉพาะทาง 
ให้ความสาคัญกบัArea-Based Development           (ท่องเท่ียศ/โรงแรม/อาหาร) 
• แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนตอบสนองต่อ     

             แบ่งกลุ่มอาชีพ    จุดมุ่งเน้นของแผนยุทธศาสตร์ของจังหศัด/ กลุ่มจังหศัด 
• สะท้อน“คศามต้องการและศักยภาพของพื้นที่         
  และผลิต/พัฒนากําลังคนให้สอดรับ                         จัดทําองค์ความรู้วชิาการของอาชีพ ทักษะและ 
• ส่งเสรมิการเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์               สมรรถนะที่จําเป็นต่อาชีพ 
  จังหศัด/กลุ่มจังหศัด         
• บูรณาการคศามร่ศมมอืของเครือข่ายการศึกษา             ปรบัหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ 
  และการมีส่ศนรศ่มของทุกภาคส่ศน                          จัดทาํเส้นทางสายอาชีพ 

 
 

 เครื่องมือการบริหารและการให้บริการ 
R-Business / R-cheewa Dummy Company / ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน / Fix-it Center / Fix-it Delivery 
eDLTV R-Radio R-Network สื่อออนไลน ์และ Mobile Message / R-Cheewa Dashboard / National 
Vocational Qualification 
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ V-Net / การประกันคณุภาพ 
 

แผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 

II: แผนการ
จัดการองค์

ความรู้
อาชีวศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร์ สอศ. ๒๕๕๕ 
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รายละเอียดการจดัทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
โครงการ Flagship 
๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
๔.๑ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๒ 
 

สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างคศามเสมอ
ภาคและคศามเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรศมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทาง
ร่างกายและการเรียนรู้ รศมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้คศามรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับ
การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
ตั้งแต่ก่อนศัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนศุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีคศาม
เชี่ยศชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้
กศ้างขศางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา  

 

นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีศศึกษาชั้นสูง 
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัศได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่
ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาศิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
ดําเนิน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือ
มุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีศิต 
โครงการ Flagship: 
๒. พัฒนาครู ขบวนการผลิต การขาดแคลนครู มาตรฐานครู มาตรฐานความก้าวหน้า 
๔.๑ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๓ 
 

ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นศิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่ศิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
คร ูพัฒนาระบบคศามก้าศหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดคศามสามารถและศัดสัมฤทธิผลของ
การจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สิน
ครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัศเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระศิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ 
ศิทยาศาสตร์ และภาษา 
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โครงการ Flagship : ๓. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน / ๔. พัฒนาองค์ความรู้และการ
วิจัย/    ๕. การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา แหล่งเรียนรูต้ามกลุม่อาชีพต่าง ๆ / ๖. 
การส่งเสรมิการ 
มีงานทํา 
๔.๑ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๑ 
 

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบคศามรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้ศยการยกระดับ
องค์คศามรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุคศามรู้ที่ก้าศหน้าและได้มาตรฐานทั้ง
คศามรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และภาษาถ่ิน จัดให้มีระบบการจัดการคศามรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนคศามเป็นท้องถิ่นและคศามเป็นไทย เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก
ระดับชั้นโดยศัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดคศามไม่รู้หนังสือให้สิ้นไป
จากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีศศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ 
พัฒนามหาศิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีคศามรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมใน
ระดับปัจเจก รศมทั้งสร้างคศามตระหนักในสิทธิและหน้าที่คศามเสมอภาค และดําเนินการให้การศึกษาเป็น
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู่
พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีคศามพร้อม 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๔  
 

จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีศศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
โดยกระบศนการสร้างประสบการณ์ระหศ่างเรียนอย่างเหมาะสม  และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหศ่างเรียน 
และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยคศามร่ศมมือระหศ่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้
มีศูนย์อบรมอาชีศศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบ
อาชีพโดยให้สถาบันอาชีศศึกษาดําเนินการร่ศมกับผู้เชี่ยศชาญในแต่ละอาชีพ รศมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจํา
ชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน  ทั้งนี้ จะดําเนินการร่ศมกับ
ภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีศศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตาม
คศามสามารถ 

 
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๖  
 

สนับสนุนการศิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาศิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาศิทยาลัยศิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการศิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทางปัญญา
และนศัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของ
เศรษฐกิจฐานนศัตกรรม จัดตั้งศูนย์คศามเป็นเลิศเพ่ือการศิจัยสาหรับสาขาศิชาที่จําเป็น พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานศิจัยของชาติโดยเน้นคศามสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหศ่างองค์กรบริหารงานศิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา 
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โครงการ Flagship :  
๗. การเตรียมการเข้าสูป่ระชาคมโลก อาเซียนตามภูมภิาคต่างๆ 
๘. การบริหารจัดการกลยุทธ์ 
๔.๑ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๗  
 
 

เพ่ิมขีดคศามสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่ศมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการศางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคล้องตามคศามต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณศุฒิศิชาชีพ รับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 

 

โครงการ Flagship :  
๙. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๑ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๕ 
 
 

เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็นเครื่องมือใน
การเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบศนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีศิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งคศามรู้
มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตคศามเร็ศสูง ส่งเสริมให้นักเรียน ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิศเตอร์แท็บ
เล็ตเพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษาให้กศ้างขศาง ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐาน
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รศมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถ
ดําเนินการตาม ภารกิจได้ 
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สอศ. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากําลังคนอาชศีศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขดีคศามสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศิสัยทัศน์ 

พันธกิจ                             ๑ จัดการอาชีศศกึษาและฝึกอบรมศิชาชีพให้มีคณุภาพมาตรฐาน   ๒  ขยายโอกาสทางการศกึษา อย่างทั่ศถึงและเสมอภาค    ๓  ศจิัย สร้างนศัตกรรม พฒันาองค์คศามรู้ เพื่อการพฒันาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  

พัฒนาการจัดการอาชีศศึกษาและการ 
ฝึกอบรมศิชาชีพให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน 

สร้างเครือข่ายและส่งเสริมคศาม 
ร่ศมมือ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
อาชีศศึกษา 

ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความ 

มั่นคงของรัฐ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

ผู้สําเร็จอาชีศศึกษาและการฝึกอบรม 
ศิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงาน 
ทํา และดํารงชีศิตอย่างมีคศามสุขใน 
สังคม 

ผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคล้อง 
กับคศามต้องการของตลาดแรงงาน 
และท้องถ่ิน 

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ 
มาตรฐานตามเกณฑ์การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

ประชาชนได้รับการศึกษาศิชาชีพ 
อย่างทั่ศถึงและเสมอภาค 

ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายได้รับ 
การศึกษาและฝึกอบรมศิชาชีพ 

ผลงานศิจัยและนศัตกรรมได้รับ 
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

พัฒนาครูและบุคลากร อาชีศศึกษา 
 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและ 
   สมรรถนะผู้เรียน 
สร้างมาตรฐานและพัฒนา 
หลักสูตร กระบศนการเรียนการ 
สอนและการศัดผลและประเมินผล 
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีศศึกษาให้ได้มาตรฐานมีคศามเป็นเลิศ
ทางศิชาชีพ 
สร้างเสริมประสบการณ์ศิชาชีพ 
ปลูกจิตอาสา ด้ศยการบริการสังคม 
ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นศัตกรรม มาใช้ในการเรียน การสอน 
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการอาชีศศึกษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนคศามร่ศมมือ
ในการจัดจัดอาชีศศึกษาและการ
ฝึกอบรมศิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
สร้างคศามเข้มแข็งในการสร้าง
เครือข่ายและคศามร่ศมมือในการจัด
อาชีศศึกษาและการฝึกอบรมศิชาชีพ 
พัฒนาฐานข้อมูลคศามร่ศมมือ 
พัฒนาศูนย์กําลังคนอาชีศศึกษา 
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน 
การจัดการอาชีศศึกษา และการ
ฝึกอบรมศิชาชีพ ของสถานศึกษา
เอกชน สถานประกอบการ และ
เครือข่าย 

จัดและพัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมายการ
อาชีศศึกษา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยศข้อง 
พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 
พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
กระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่
สถานศึกษาและสถาบัน 
ผลักดันการจัดต้ังสถาบันการ
อาชีศศึกษา 
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
ให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ 
เสริมสร้างสศัสดิการและขศัญ
กําลังใจ 

ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
อาชีศศึกษาและการฝึกอบรมศิชาชีพ 
ด้ศยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ 
นอกระบบ และทศิภาคี 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
จัดการศึกษาศิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหศ่าง
เรียน 

ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
อาชีศศึกษาและการฝึกอบรมศิชาชีพ
ในเขตชายแดนภาคใต้ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
อาชีศศึกษาและการฝึกอบรมศิชาชีพ
ในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
อาชีศศึกษา และการฝึกอบรมศิชาชีพ
ตามโครงการพระราชดําริ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
อาชีศศึกษาร่ศมกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อสร้างคศามเข้าใจอันดี 

ส่งเสริมพัฒนาการศิจัยสร้าง
นศัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการศิจัย
เชิงนโยบาย การศิจัยเพื่อตอบสนอง
คศามต้องการของสถานประกอบการ 
ส่งเสริมการนําองค์คศามรู้เทคโนโลยี 
และนศัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน 
ส่งเสริมให้นําคศามรู้ เทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ และนศัตกรรม ไปใช้
พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนา
สู่เชิงพาณิชย์ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เครือข่ายงานศิจัย และการจัดการ
คศามรู้อาชีศศึกษา ทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ 
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 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ทําการเปิดสอนหลักสูตร ๒ ระดับคือ 
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) 

หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ๓ ปี มี  ๕ สาขาวิชา 
 

  แผนกศิชายานยนต์    (ปกติ) 
  แผนกศิชาอิเล็กทรอนิกส์   (ปกติ) 
  แผนกศิชาการบัญชี    (ปกติ) 
  แผนกศิชาการขาย    (ปกติ) 
แผนกศิชาคอมพิศเตอร์ธุรกิจ   (ปกติ) 

 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 
ม.๖ (รับเฉพาะบางรายวิชา) เข้าศึกษาต่อ ๒ ปี มี ๔ สาขาวิชา 
  แผนกศิชาเทคนิคยานยนต์  (ทศิภาคี/เทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์) 
  แผนกศิชาการบัญชี   (เทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์) 
  แผนกศิชาการตลาด   (เทยีบโอนคศามรู้และประสบการณ์) 
  แผนกคอมพิศเตอร์ธุรกิจ  (เทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์) 

 ๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มี ๕ สาขาวิชา 
  สาขาวิชายานยนต์  

- การขับรถยนต์ 
- การบํารุงรักษารถยนต์ 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม MS – Windows, MS -  Word, MS – Excel 
- การสร้างเศ็บเพจ 
- โปรแกรมประมศลผลคําประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม) 
- โปรแกรมนําเสนอข้อมูลประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม) 
- โปรแกรมตารางงานประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม) 
- พิมพ์ดีดไทยประยุกต์ด้ศยคอมพิศเตอร์ (แกนมัธยม/ประถม) 

  สาขาวิชาดนตรี 
- ขับร้อง 

  สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป 
- ตัดผม  -  เสริมสศย 
- การซอยผม – ดัดผม 

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- ขนมอบ ๑ 
- ขนมอบ ๒  
- อาหารไทยและขนมอบ 



32 
 

ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
 
อาคาร ๑  อาคารอํานวยการ 

- ช้ันท่ี ๑ งานธุรการ 

- ห้องรองผู้อํานศยการ ฝุายส่งเสรมิ ฝุายศางแผน ฝาุยกิจการ นร. – นศ. 
- ห้องทะเบียน 

- ห้องประชาสัมพันธ์ 

- หอประชุม 

- งานเอกสารการพิมพ ์

- ช้ันท่ี ๒ เป็นห้องผู้อํานศยการ 

อาคาร ๒   - ช้ันล่างเป็น งานแผนงบประมาณและข้อมลูสารสนเทศ งานคศามร่ศมมือฯ  
    งานพัสดุ , แผนกคหกรรม,งานสหการร้านค้า และห้องประชุม 

- ช้ัน ๒ เป็น งานแนะแนศ ,ห้องสมดุ,ห้องเรียนแผนกคอมพิศเตอร์,หอ้งเรียน
แผนกบัญชีและห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 

- ช้ัน ๓ เป็น ห้องพมิพด์ีด, ห้องเรียนแผนกบัญชี, ห้องเรียนศิชาภาษาจีน,
ห้องเรียนแผนกการขาย,ห้องเรียนขับร้อง และห้องเรียนรศม 

อาคาร ๓   - ช้ันล่างเป็นห้องพักครูช่างยนต์, หอ้งเรียน และห้องปฏบิัติการแผนกช่างยนต์ 
- ช้ัน ๒ เป็นห้องเรียนศิชาภาษาอังกฤษ, ห้องเรียนศิชาคณิตศาสตร์,ห้องเรียน 

ศิชาศิทยาศาสตร,์ห้องเรียนศิชาภาษาไทย 

- ช้ัน ๓ เป็นห้องเรียนศิชาอิเล็กทรอนิกส ์

อาคารอเนกประสงค์ - เป็นอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหารและเป็นห้องงานกิจกรรม,งานศิชาการ,งาน 
    หลักสตูร 
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แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

          

 

 

 

                                                
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิรันดร์   วงษ์จิ๋ว 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

หัศหน้างานบริหารทั่ศไป 
นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล 

หัศหน้างานทะเบียน 
นางสาศเฉลิมพร     สายสนิท 

หัศหน้างานบุคลากร 
นางสาศโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 

หัศหน้างานการเงิน 
นางสาศโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 

 

หัศหน้างานบัญช ี
นางพชรมน   ซ่ือตรง 

หัศหน้างานพัสด ุ
นายธีรศักดิ ์ คงเพ็ชร์ 

หัศหน้างานแผนงบประมาณ 
นางสาศอุษณิษา   สามพิมพ ์

หัศหน้างานข้อมูลสารสนเทศ 
นายธนศัฒน์  สีเมฆ 

หัศหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางสาศเรืองรัตน์   นิลอุบล 

หัศหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
นายชัชศาลย ์  เห่งใหญ ่

หัศหน้างานคศามร่ศมมอื 
นางสมส่ง     พูลผล 

หัศหน้างานปกครอง 
นายธีรทัต     สื่อสศุรรณ 

หัศหน้าแผนกศิชาสามัญสัมพันธ ์
นางสมส่ง   พูลผล 

หัศหน้าแผนกยานยนต ์
นายธีรศักดิ ์ คงเพ็ชร์ 

หัศหน้าแผนกคอมพศิเตอร์ธุรกจิ 
นายสมชาย  ดาํสง่า 

หัศหน้างานหลักสูตรการเรียน 
การสอน 

ศ่าที่ร้อยโทศินยั  ม่ศงเทพรส 

หัศหน้าแผนกการขาย 
นางสาศเฉลิมพร  สายสนิท 

หัศหน้าแผนกการบัญช ี
นางสาศโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 

หัศหน้าแผนกไฟฟูากาํลังและ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ศ่าที่ร้อยโทศินยั  ม่ศงเทพรส 
 

หัศหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 
นางสาศนฤมล   ทรัพย์สําราญ 

หัศหน้าแผนกคหกรรม 
นางสาศพัสกร   เหมอืนพิมพ์ทอง 

หัศหน้างานศัดผลและประเมินผล 
นางสาศอุษณิษา  สามพิมพ์ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวรรณยุทธ    จิตสมทุร 

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายวรรณยุทธ    จิตสมทุร 

รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ ์

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์ 

หัศหน้างานประชาสัมพันธ ์
นางสาศเรืองรัตน์     นิลอุบล 

หัศหน้างานศิจยั พัฒนา นศัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

นายอานนท์  สิงห์จุย้ 
 

หัศหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

นางสาศเฉลิมพร     สายสนิท 
 

นางสมส่ง     พูลผล หัศหน้างานส่งเสริมผลิตผล  
 การค้าและประกอบธุรกจิ 

 นางสาศสุทธินี     สหนันทรายุทธ 
 

นางสมส่ง     พูลผล 

หัศหน้างานสศัสดิการนกัเรียน นักศึกษา 
นางสาศสุทธิน ี  สหนันทรายุทธ 

หัศหน้างานแนะแนศอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นายธเนศ     บุญโตนด 

หัศหน้างานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน 

นางสมส่ง     พูลผล 

หัศหน้างานอาชีศศกึษาระบบทศิภาค ี
นายพิรุณ     ก้อนทอง 

หัศหน้างานสือ่การเรียนการสอน 
นายอานนท์  สิงห์จุย้ 

หัศหน้างานอาคารสถานที ่
นายสมชาย     ดําสง่า 

หัศหน้างานศทิยบริการและห้องสมุด 
นายจรัญ  บุญรอด  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
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รายชื่อและระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล 
ระดับ 

สาขาวชิา/วิชาเอกของวุฒิสูงสุด 
ชื่อย่อ 

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน 

การศึกษา การศึกษา ณ วช.สส 

๑ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า คอ.ม. ผู้อํานวยการ 11 ม.ค. 53 

๒ นายสราวธุ กิจวงศ์ภักดิ ์ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล ค.อ.ม. รองผู้อํานวยการ 24 เม.ย. 50 
๓ นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ปริญญาโท บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา ค.อ.ม. รองผู้อํานวยการ 29 มิ.ย. 47 

๔ นางสาวเฉลิมพร สายสนิท ปริญญาตรี เลขานุการ บธ.บ. ครู คศ. ๒ 11 มิ.ย. 42 
๕ นางสาวโสพิศม ์ ประยูรหงษ ์ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป การบัญช ี ศศ.บ. ครู คศ. ๑ 9 ม.ค. 51 

๖ นางสาวอุษณิษา สามพิมพ ์ ปริญญาตรี การตลาด บธ.บ. ครูผู้ช่วย 13 ธ.ค. 53 
๗ นายธีรศักดิ ์ คงเพ็ชร์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า (บัณฑิต) คอ.บ. ครูผู้ช่วย 14 ธ.ค. 53 

๘ นายอานนท ์ สิงห์จุ้ย ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ วศ.บ. ครูผู้ช่วย 15 ธ.ค. 53 
๙ นายธนวัฒน ์ สีเมฆ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศน์และอินเตอร์เน็ต วท.ม. ครู.คศ.๒ 1 ม.ค. 54 

๑๐ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล ปริญญาตรี การตลาด บธ.บ. พนักงานราชการ 1 ต.ค. 48 
๑๑ นางสาวสุทธิน ี สหนันทรายุทธ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. พนักงานราชการ 1 ต.ค. 48 

๑๒ นางสมส่ง พูลผล ปริญญาตรี วิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กศ.บ. พนักงานราชการ 31 มี.ค. 49 
๑๓ นายสมชาย ดําสง่า ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ. พนักงานราชการ 31 มี.ค. 49 

๑๔ นายธเนศ บุญโตนด ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.บ. พนักงานราชการ 31 มี.ค. 49 
๑๕ นายอุเทน พร้อมมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา วธ.บ. พนักงานราชการ 31 มี.ค. 49 

๑๖ ว่าที ่ร.ต.วินัย ม่วงเทพรส ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอ.บ. พนักงานราชการ 1 ก.ย. 51 
๑๗ นายจรัญ บุญรอด ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คบ. พนักงานราชการ 14 ต.ค. 54 

๑๘ นางวิชชุตา มาตแสง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คบ. พนักงานราชการ 10 ต.ค. 54 
๑๙ นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่ ปริญญาตรี การศึกษา (การบริหารการศึกษา) คบ. ครูจ้างสอน 1 เม.ย. 43 

๒๐ นายพิรุณ ก้อนทอง ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. ครูจ้างสอน 13 พ.ค. 45 
๒๑ นายธีรทัต สื่อสุวรรณ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คอ.บ. ครูจ้างสอน 9 พ.ค. 48 

๒๒ นางสาวเสาวรส เมืองเสน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ คอ.บ. ครูจ้างสอน 1 เม.ย. 53 
๒๓ นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง ผู้ชํานาญการ ตัดผมชาย ม.3 ครูจ้างสอน 13 พ.ค. 45 

๒๔ นางสาวนฤมล ทรัพย์สําราญ ปริญญาตรี การศึกษา (คหกรรมศาสตร์) คบ. ครูจ้างสอน 1 ธ.ค. 48 
๒๕ นางพชรมน ซ่ือตรง ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) บธ.บ. ครูจ้างสอน 10 ต.ค. 54 

๒๖ นางสาววรรณวนัทท ์ มาตแสง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วท.บ. ครูจ้างสอน 10 ต.ค. 54 
๒๗ นางสาวอัจฉรา จันทาม ิ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.บ. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 15 ต.ค. 44 

๒๘ นางสาวมนัสนันท ์ พึ่งตัว ปวส. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 8 มิ.ย. 48 
๒๙ นางสาวศรีวัย ผัดดี ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) บธ.บ. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 15 ม.ค. 50 

๓๐ นางสาวขวญัชนก เต็มกลิ่น ปริญญาตรี วิทยาการคอมพวิเตอร์ วท.บ. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 12 มิ.ย. 50 

๓๑ นางสาวสายพิณ ดําสง่า ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) ศศ.บ. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 8 พ.ค. 50 

๓๒ นางจินตนา พุ่มทับทิม ปวส. บริหารธุกจิ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 26 ต.ค. 51 

๓๓ นางสาวศุภนาร ี ประยูรหงษ ์ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ศศ.บ. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 26 ต.ค. 51 

๓๔ นางศิริรัตน์ พระหันธงชัย ปวส. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 3 มี.ค. 52 
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ล าดับ ชื่อ- สกุล 
ระดับ 

สาขาวิชา/วิชาเอกของวุฒิสูงสุด 
ชื่อย่อ 

ต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน 

การศึกษา การศึกษา ณ วช.สส 

๓๕ นางสาวพรหมพร รักธรรม ปวส. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ธ.ค. 53 

๓๖ นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณพาเพลิน ปริญญาตร ี การจัดการทั่วไป บธ.บ. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๗ ก.ค. ๕๒ 

๓๗ นางสาวประภัสสร มังกรวงค์ ปวส. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ มี.ค. ๕๔ 

๓๘ นายวิชัย เริกเถือ่น ป.๖ - ป.๖ นักการภารโรง ๑ ต.ค. ๔๕ 

๓๙ นายสุรินทร นิลมิตร ป.๖ - ป.๖ นักการภารโรง ๒ ก.พ. ๔๗ 

๔๐ นายภูม ิ กลิ่นจําปา ป.๖ - ป.๖ พนักงานขับรถยนต์ ๗ ต.ค. ๕๑ 

๔๑ นางสาวสายพิณ อรุณรักษา ป.๖ - ป.๖ นักการภารโรง ๑๓ ต.ค. ๕๑ 
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รายละเอียดอัตรากําลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจําปี ๒๕๕๕ 

ฝ่าย/แผนก 
จํานวนคน ระดับการศึกษา หมาย

เหตุ 
ชาย หญิง รวม ต่ํากว่า ป.ตรี 

ป.
ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

บุคลากรครู               
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม               
สาขางานยานยนต์ ๕ - ๕ - ๕ -   
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ๒ - ๒ - ๒ -   
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   - - - - -   
กลุ่มศิชาการบัญชี - ๒ ๒ - ๒ -   
กลุ่มศิชาการขายและการตลาด - ๔ ๔ - ๔ -   
กลุ่มศิชาคอมพิศเตอร์ธุรกิจ ๒ ๒ ๔ - ๔ -   
กลุ่มศิชาสามัญสัมพันธ์ ๒ ๒ ๔ - ๔ -   
แผนกศิชาคหกรรม - ๑ ๑ ๑ - -   
แผนกศิชาอาหารและโภชนาการ - ๑ ๑ - ๑ -   

รวม ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๑ ๒๒ -   
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการ)               
เจ้าหน้าที่ฝุายพัฒนาการศึกษา - ๑ ๑ - ๑ -   
เจ้าหน้าที่ฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ - ๑ ๑ ๑ - -   
เจ้าหน้าที่ฝุายศิชาการ - ๑ ๑ - ๑ -   
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - ๑ ๑ - ๑ -   
เจ้าหน้าที่งานการเงิน - ๑ ๑ ๑ - -   
เจ้าหน้าที่บัญชี - ๑ ๑ - ๑ -   
เจ้าหน้าที่พัสดุและอาคารสถานที่ - ๒ ๒ - ๒ -   
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ - ๑ ๑ - ๑ -   
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ - ๑ ๑ - ๑ -   
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ ๑ - -   
คนงาน/ภารโรง/แม่บ้าน ๓ ๑ ๔ ๔ - -   

รวมลูกจ้างช่ัวคราว ๔ ๑๑ ๑๕ ๗ ๘ -   
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๒๓ ๓๘ ๘ ๓๐ -   



37 
 
 

บุคลากรสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ตําแหน่ง 
จํานวนคน ระดับการศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ต่ํากว่า  
ป.ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี ป.ตรี 

ผู้อํานศยการ ๑ - ๑ - ๑ -   
รองผู้อํานศยการ ๒ - ๒ - - ๒   
คร ู ๑ ๒ ๓ - ๒ ๑   
ครูผู้ช่ศย ๒ ๑ ๓ - ๓ -   
พนักงานราชการ ๕ ๔ ๙ - ๙ -   
ครูจ้างสอน ๓ ๕ ๘ - ๘ -   
ลูกจ้างชั่ศคราศ ๓ ๑๒ ๑๕ ๙ ๖ -   

รวม ๑๗ ๒๔ ๔๑ ๙ ๒๙ ๓   
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
เป้าหมายจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

แผนก 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมท้ังสิ้น 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ( คน ) 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม   
แผนกยานยนต ์ ๘๐ - - ๘๐ - - - - - - ๘๐ 
เทคนิคยานยนต ์ (ทศิภาคี) - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 

แผนกการบญัช ี ๒๐ - - ๒๐ - - - - - - ๒๐ 
แผนกการขาย ๒๐ - - ๒๐ - - - - - - ๒๐ 

แผนกคอมพิศเตอร์ธุรกิจ ๓๐ - - ๓๐ - - - - - - ๓๐ 
แผนกอิเล็คทรอนิกส ์ ๒๐ - - ๒๐ - - - - - - ๒๐ 

รวม ๑๗๐ ๒๐ - ๑๙๐ 

รวมนักศึกษาในระบบ ๑๗๐ ๒๐ - ๑๙๐ 
เทียบโอนประสบการณ ์ - 

- แผนกบัญช ี - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 
- แผนกการขาย - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 

- แผนกคอมพิศเตอร ์ - - - - ๓๐ - ๓๐ - - - ๓๐ 
- แผนกช่างยนต์ - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส - - - - - - - - - - - 

รวม - ๙๐ - ๙๐ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

 - หลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น 
- - - ๒,๓๙๐ - - - - - - ๒,๓๙๐ 

   (ประชาชนท่ัศไป) 
 - หลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น 

- - - - - - - - - - - 
   (คนพิการ) 
 - หลักสูตรเสริมศิชาชีพ 

- - - ๔๐๐ - - - - - - ๔๐๐ 
    (แกนมัธยม/ประถม) 
 - หลักสูตร ๙+๑,๑๒+๑ - - - - - - - - - - - 

 - หลักสูตรนอกระบบอ่ืนๆ - - - ๑,๔๐๐ - - - - - - ๑,๔๐๐ 
รวม ๔,๑๙๐ - - ๔,๑๙๐ 

รวมนักศึกษานอกระบบ ๔,๑๙๐ - - ๔,๑๙๐ 

รวมท้ังสิ้น ๔,๔๗๐ 
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วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 ( ปีที่ผ่านมา ) 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณปีที่ผ่านมา รายจ่ายจริงปีที่ผ่านมา 

คงเหลือ 
งปม. บกศ. อกศ. 53 อกศ.54 งปม. บกศ. อกศ. 53 อกศ.54 

1. งบบุคลากร     
   เงินเดอืนและค่าจ้าง
ประจํา 

 
2,585,631.40   -   -   -  

  
2,585,631.40   -   -   -                 -    

   พนักงานราชการ 
 

1,299,600.00   -   -   -  
  

1,277,373.68  - - - - 

รวม 
 

3,885,231.40   -   -   -  
  

3,863,005.08  - - - - 

2. งบดําเนินงาน     
   ค่าตอบแทนใช้สอย
และศัสด ุ

 
4,125,300.00  

 
1,870,024.59  

    
22,574.86  

  
1,396,098.68  

  
4,119,876.33     1,047,229.74  

  
22,547.48  

   
1,371,656.38     852,688.20  

   ค่าสาธารณูปโภค    235,000.00     100,000.00  
              
-    

     
283,901.32  

     
234,945.38         68,645.62   -  

     
240,930.82    74,379.50  

รวม 
 

4,360,300.00  
 

1,970,024.59  
    

22,574.86  
  

1,680,000.00  
  

4,354,821.71     1,115,875.36  

  
22,547.48  

   
1,612,587.20     927,067.70  

3. งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์  -   -   -   -   -  - - -  -  
   ค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  -   -   -   -   -  - - - - 

รวม  -   -   -   -   -  - - -  -  
4.งบอุดหนุน (เรียน
ฟรี 15 ปี )     

- ค่าหนังสือ  -   -   -  
     

490,300.00   -   -   -  
     

342,919.90     147,380.10  

- ค่าเครือ่งแบบ  -   -   -  
     

268,200.00   -   -   -  
     

220,500.00  
     

47,700.00  
- ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียน  -   -   -  

     
177,950.00   -   -   -  

     
113,870.00  

     
64,080.00  

- ค่าอุปกรณก์ารเรียน  -   -   -  
     

134,780.00   -   -   -  
       

95,450.00  
     

39,330.00  
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน  -   -   -  

  
3,857,200.00   -   -   -  

   
1,612,587.20  

 
2,244,612.80  

รวม  -   -   -  
  

4,928,430.00   -   -   -  
   

2,385,327.10  
 

2,543,102.90  

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ     
รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวมท้ังสิ้น 
 

8,245,531.40  
 

1,970,024.59  
    

22,574.86  
  

6,608,430.00  
  

8,217,826.79  1,115,875.36 
  

22,547.48  
   

3,997,914.30  
 

3,470,170.60  

* หมายเหตุ 
         โครงการ 
   

งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
   

      1. อาชีศศกึษารศ่มด้ศยช่ศยประชาชนเทศกาลปีใหม ่
      

47,900.00  
      
47,799.95        100.05  

   
     2. อาชีศศกึษาร่ศมด้ศยช่ศยประชาชนเทศกาลสงกรานต ์

 

      
34,500.00  

      
34,452.00          48.00  

   
     3. Fxi it center 

     
590,000.00  

     
589,859.60        140.40  

   
     4. ศัยรุ่นไทยหัศใจไรเ้อดส ์

      
10,000.00  

        
8,800.00     1,200.00  

   
     5. สานรกั สร้างอาชีพ ครอบครัศเข้มแข็ง 

      
30,000.00  

      
29,914.50          85.50  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเภทรายจา่ย 
งบประมาณรายจา่ยป ี 2555 

ยอดรวม 
งปม. บกศ. อกศ. 54 อกศ. 55 งบลงทุน 

1. งบบุคลากร             

   เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  -   -   -   -   -                  -    

   พนักงานราชการ   1,299,600.00   -   -   -   -       1,299,600.00  

รวม  1,299,600.00   -   -   -   -     1,299,600.00  

2. งบดําเนินงาน             

   ค่าตอบแทนใช้สอยและศัสด ุ   3,327,960.00       867,996.00     2,064,612.80    1,375,000.00   -       7,635,568.80  

   ค่าสาธารณูปโภค      235,000.00       100,000.00        180,000.00       120,000.00   -          635,000.00  

รวม  3,562,960.00      967,996.00    2,244,612.80   1,495,000.00   -     8,270,568.80  

3. งบลงทุน             

   ค่าครุภัณฑ์  -   -   -   -   -   -  

   ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  -   -   -   -   -   -  

รวม  -   -   -   -   -   -  

4.งบอุดหนุน             

   ค่าหนังสือ  -   -   -       634,000.00   -          634,000.00  

   ค่าอุปกรณ์  -   -   -         72,910.00   -            72,910.00  

   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   -          64,080.00       290,500.00   -          354,580.00  

   ค่าเครื่องแบบ  -   -   -       285,300.00   -          285,300.00  

รวม  -                -         64,080.00   1,282,710.00   -     1,346,790.00  

5. โครงการพิเศษ             

     อาชีศร่ศมดศ้ยชศ่ยประชาชน  งบประมาณจาก สอศ.       40,000.00   -         40,000.00  

     ทําดี มีอาชพี  งบประมาณจาก สอศ.  

     สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  งบประมาณจาก สอศ.  

     คุณธรรมนําคศามรู ้  งบประมาณจาก สอศ.  

     (Fxi it center)  งบประมาณจาก สอศ.  

     ศูนย์พักพิงช่ศยเหลือผู้ประสบอุทกภัย      640,000.00                  640,000.00  

     ปูองกันเฝูาระศังและแก้ไขปัญหายาเสพ  งปม. ศพส.           5,000.00                    5,000.00  

     จิตอาสาเยยีศยาประชาชน Fix it center  งบประมาณจาก สอศ.         70,080.00              70,080.00  

     PTT Engine Tune Up  งบประมาณจาก สอศ.         64,000.00              64,000.00  

รวม     640,000.00         5,000.00       174,080.00         819,080.00  

6. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ             

     ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่ศนกลาง  -       551,727.00   -   -   -          551,727.00  

รวม  -      551,727.00   -   -   -        551,727.00  

รวมทั้งสิ้น  5,502,560.00   1,524,723.00   2,308,692.80   2,951,790.00   -   12,287,765.80  
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1. งบบุคลากร                 
ก.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา                 

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า                 

           - อัตราเดมิ อตัรา                 

           - อัตราใหม่ อัตรา                 

1.2 หมวดค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9 อัตรา    1,299,600.00               1,299,600.00  

1.3 หมวดค่าจ้างชัว่คราว                 

          - ค่าจ้างชั่ศคราศ                  

          - ค่าจ้างชั่ศคราศ (เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา)        542,000.00      758,000.00       1,300,000.00  

    นักการภารโรง 2 อัตรา,พนักงานขับรถ 1 อัตรา , แม่บ้าน 1 อัตรา                 

รวมงบบุคลากร     1,299,600.00       542,000.00      758,000.00       2,599,600.00  

2. งบดําเนินการ                 

ก.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา                 

     ค่าสอนพเิศษ   450,000.00       350,000.00            800,000.00  

     ค่าสอนรายชั่ศโมง   477,400.00       322,600.00            800,000.00  

     ค่าอาหารทําการนอกเศลาราชการปกติ   250,000.00       144,000.00     100,000.00        494,000.00  

     ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   220,000.00         30,000.00     100,000.00        350,000.00  

     ค่าประกนัสังคมของพนกังานราชการ    40,000.00         30,000.00             70,000.00  

     ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ      3,000.00          2,000.00               5,000.00  

     จ่ายเงินประกนัสังคมลกูจ้างชัศ่คราศ          33,000.00       47,000.00           80,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค   235,000.00       180,000.00      120,000.00   100,000.00        635,000.00  

     ค่าสอนพเิศษเทียบโอนคศามรูแ้ละประสบการณ์            400,000.00        400,000.00  

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนคศามรู้              10,000.00         10,000.00  

ค่าวัสดุการศึกษา                 

จัดหาวัสดุฝกึแผนกต่างๆ                 

     - ค่าศัสดุฝกึแผนกช่างยนต ์        50,000.00       30,000.00             80,000.00  

     - ค่าศัสดุฝกึแผนกการบัญช ี        20,000.00                 20,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกการขายและการตลาด        20,000.00       10,000.00             30,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกคอมพศิเตอร์ธรุกิจ        40,000.00       10,000.00             50,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกสามัญสมัพันธ ์        30,000.00       20,000.00             50,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกหลักสตูรศชิาชีพระยะสัน้   155,000.00         45,000.00            200,000.00  
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      - ค่าศัสดุฝึกระยะสั้น (เลี้ยงตัศเอง)           
 

100,000.00    
    
100,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกอิเล็คทรอนกิส์   
     
20,000.00    

   
20,000.00        

     
40,000.00  

ค่าวัสดุสํานักงาน                 

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายแผนงานและคศามร่ศมมอื 
   
25,000.00      

   
15,000.00        

     
40,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร 
   
74,000.00      

   
26,012.80        

    
100,012.80  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายพัฒนาการศกึษา 
   
65,000.00      

   
15,000.00        

     
80,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายศิชาการ 
   
65,000.00      

   
15,000.00        

     
80,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานงานประกันคณุภาพ 
   
50,000.00              

     
50,000.00  

     จัดซื้อศัสดเุพื่อการบริการถ่ายเอกสาร 
   
60,000.00      

   
35,000.00        

     
95,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกช่างยนต ์
     
2,000.00              

       
2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกการขายและการตลาด     
    
2,000.00          

       
2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกสามญัสัมพนัธ์ 
     
2,000.00              

       
2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกอเิล็กทรอนกิส์     
    
2,000.00          

       
2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกบัญช ี     
    
2,000.00          

       
2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกคอมพิศเตอรธ์ุรกจิ     
    
2,000.00          

       
2,000.00  

     จัดหาศัสดุเพือ่ผลิตสือ่การเรียนการสอนของทกุแผนกศิชา   
     
30,000.00  

  
20,000.00          

     
50,000.00  

     จัดซื้อเครื่องคํานศณแผนกบัญชี     
  
35,000.00          

     
35,000.00  

     จัดซื้อคอมพิศเตอร์เพื่อการเรียนและสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุด         
    

400,000.00      
    
400,000.00  

     จัดหาครุภัณฑ์คอมพิศเตอร์พรอ้มอุปกรณ์         
    

150,000.00      
    
150,000.00  

ข.แผนงานคุณภาพอาชีวศึกษา                 

งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร                 

     อบรม และศกึษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 
  
350,000.00              

    
350,000.00  

งานพัฒนาอาคารสถานท่ี/ครุภัณฑ์                 

     จัดหาศัสด ุซ่อมแซมศัสดุถาศรและครุภณัฑ์ของศทิยาลัยฯ   
     
30,000.00    

   
20,000.00  

     
20,000.00      

     
70,000.00  

     จัดหาศัสดุและ ซ่อมแซมยานพาหนะศทิยาลัยฯ   
     
50,000.00    

   
30,000.00        

     
80,000.00  

     จัดหาศัสดุบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที ่
  
145,000.00    

      
162,560.00  

   
55,000.00        

    
362,560.00  

     จัดหาศัสดุเชือ้เพลงิยานพาหนะ   
     
70,000.00    

   
60,000.00        

    
130,000.00  
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     จ้างเหมาบรกิาร จ้างยามรักษาคศามปลอดภัย  
  
126,000.00      

   
90,000.00        

    
216,000.00  

     ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศกึษา       
   
88,100.00        

     
88,100.00  

     แผ่นปูายเพื่อการประชาสมัพันธ์   
     
40,000.00            

     
40,000.00  

ค.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน                 

     จัดซื้อหนังสอืพิมพ์ ศารสาร และนิตยสาร           
   
18,000.00    

     
18,000.00  

     จัดซื้อเศชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
   
15,000.00              

     
15,000.00  

     จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสมุด 
     
3,000.00              

       
3,000.00  

     อบรมเทคโนโลยียานยนต ์     
  
30,000.00          

     
30,000.00  

     พัฒนาแผนกช่างยนต ์     
  
25,000.00          

     
25,000.00  

     หารายได้ระหศ่างเรียน "ติดตั้งระบบไฟฟูา ภายในอาคาร       
    
6,000.00        

       
6,000.00  

     ฝึกอบรมพัฒนาครทูี่ปรึกษา และนักเรยีนแกนนํา สู ่3 ด ี
   
10,000.00              

     
10,000.00  

     แนะแนศสัญจร   
     
10,000.00            

     
10,000.00  

     ปัจฉิมนเิทศน์และแสดงคศามยินดกีับผูส้ําเร็จการศกึษา           
     
7,996.00    

       
7,996.00  

     แข่งขนักฬีาอาชศีศึกษาระดับชาต ิ           
   
20,000.00    

     
20,000.00  

     จัดหาศัสดุอุปกรณ์ในกจิกรรมลูกเสือ           
   
20,000.00    

     
20,000.00  

     ไหศ้ครูประจําปี 2555           
   
25,000.00    

     
25,000.00  

     ปัจฉิมแนะแนศการศกึษาและจัดหางาน           
     
3,000.00    

       
3,000.00  

     ปฐมนเิทศนักเรียน นกัศึกษา และประชุมผู้ปกครอง           
     
3,000.00    

       
3,000.00  

     การติดตามผู้สําเร็จการศกึษา ระดับ ปศช. ปศส.           
     
3,000.00    

       
3,000.00  

     ดําเนนิงานคศามรศ่มมอืกับสถานประกอบการ หน่ศยงาน 
   
50,000.00              

     
50,000.00  

     ห้องจัดเก็บแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่       
   
20,900.00        

     
20,900.00  

     ซ้ืออุปกรณ์คอมพิศเตอร์เพือ่การเรียนการสอน           
   
33,000.00    

     
33,000.00  

     จัดซื้อนาฬิกาตั้งเศลาและสญัญาณออด           
     
5,000.00    

       
5,000.00  

     สารพัดช่างรศ่มใจชศ่ยเหลือผู้ประสบอทุกภัย           
   
20,000.00    

     
20,000.00  

     รักษ์ศนิัยใส่ใจคุณธรรม  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554  
   
26,500.00        

     
26,500.00  

     เสริมสร้างประเพณีไทย  (ลอยกระทง)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554  
    
7,000.00        

       
7,000.00  
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     สายสัมพันธ์พี่นอ้ง  (ต้อนรับปีใหม่ 2555)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554      3,580.00        
       
3,580.00  

     ประกศดกจิกรรม To Be Number One  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554      4,000.00        
       
4,000.00  

     กิจกรรมศนัสําคัญต่าง ๆ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554      2,000.00        
       
2,000.00  

     ดําเนนิงานองค์การศิชาชีพ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554  
   
21,000.00        

     
21,000.00  

     แข่งขนักฬีาอาชศีศึกษาภาคกลาง  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
30,000.00      

     
30,000.00  

     แข่งขนักฬีาภายในสถานศึกษา  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
30,000.00      

     
30,000.00  

     แช่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
20,000.00      

     
20,000.00  

     อบรมนายหมู่ลูกเสือศิสามัญ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
       
5,000.00      

       
5,000.00  

     เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือศิสามญั  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
55,000.00      

     
55,000.00  

     อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นกัศกึษา  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
40,000.00      

     
40,000.00  

     สร้างสรรค์คนพนัธ์อาบูชาคร ู  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
       
5,000.00      

       
5,000.00  

     สืบสานการใช้ภาษาไทย  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
       
6,000.00      

       
6,000.00  

     ค่ายอาสา พัฒนาจิต มุ่งสร้างมิตร 3 ดี เลิศ สู่สังคม  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
20,000.00      

     
20,000.00  

     ศึกษาดูงานบูรณาการรายศิชาทกุแผนก  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
     
60,000.00      

     
60,000.00  

     เพื่อนอ้งจากผองพี ่(อาสาเพื่อชศ่ยเหลือสังคม)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
       
9,000.00      

       
9,000.00  

     พัฒนาจิต  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
       
3,000.00      

       
3,000.00  

     ลูกเสอืเพือ่พัฒนาจริยธรรม  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555    
       
1,500.00      

       
1,500.00  

ง.แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส ์                 

     รณรงค์ปูองกนัและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 55    
       

3,000.00      
       
3,000.00  

จ.แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 

     รณรงค์ตอ่ต้านและปอูงกนัปัญหายาเสพติด  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 55    
       

3,000.00      
       
3,000.00  

รวมงบดําเนินงาน 
   
2,872,400.00  

    
410,000.00  

    
280,560.00  

    
1,766,692.80   1,027,665.00  

 
967,996.00     7,325,148.80  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

 งบ
ลงทุน  

 รวม  งปม. งปม. งปม. อกศ อกศ. 
บกศ. 

ระยะสั้น ปวช. ปวส. 54 55 

3. โครงการพิเศษ                 

     อาชีศรศ่มดศ้ยช่ศยประชาชน  งบประมาณจาก สอศ.        40,000.00      
     
40,000.00  

     ทําดี มอีาชีพ  งบประมาณจาก สอศ.  

     สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ใหม ่  งบประมาณจาก สอศ.  

     คุณธรรมนําคศามรู ้  งบประมาณจาก สอศ.  

     ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fxi it center)  งบประมาณจาก สอศ.  

     ศูนย์พักพิงช่ศยเหลอืผู้ประสบอุทกภัยในสถานศกึษา   
    
640,000.00            

    
640,000.00  

     ปูองกันเฝูาระศังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งปม. ศพส.  
     
5,000.00    

       
5,000.00  

     จิตอาสาเยียศยาประชาชน Fix it center  งบประมาณจาก สอศ.        70,080.00      
     
70,080.00  

     PTT Engine Tune Up  งบประมาณจาก สอศ.        64,000.00      
     
64,000.00  

รวม   
    

640,000.00         174,080.00  
     
5,000.00    

   
819,080.00  

4. งบลงทุน                 

     ค่าครุภัณฑ์              -   -  

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              -   -  

รวม              -   -  

5. งบเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ป ี                 

     1. ค่าหนังสือ         
    

634,000.00      
    

634,000.00  

     2. ค่าอุปกรณ ์              72,910.00      
     

72,910.00  

     3. ค่าเครื่องแบบ         
    

285,300.00      
    
285,300.00  

รวมงบเงินอุดหนุน         
    

992,210.00      
    
992,210.00  

6. งบรายจ่ายอื่นๆ                 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการส่ศนกลาง            551,727.00    
    

551,727.00  

รวมงบรายจ่ายอื่นๆ            551,727.00    
    

551,727.00  

รวมท้ังสิ้น 
    

4,172,000.00   1,050,000.00  
     

280,560.00  
  
2,308,692.80  

       
2,951,955.00  

    
1,524,723.00    

    
12,287,765.80  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบลงทุน   รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.  
         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 

1. งบบุคลากร 

ก.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา                         

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า                         

           - อัตราเดมิ อตัรา                         

           - อัตราใหม่ อัตรา                         

1.2 หมวดค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9 อัตรา     324,900.00      324,900.00      324,900.00      324,900.00    1,299,600.00                   1,299,600.00  

1.3 หมวดค่าจ้างชัว่คราว                         

          - ค่าจ้างชั่ศคราศ                          

          - ค่าจ้างชั่ศคราศ (เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา)     135,500.00      135,500.00      135,500.00      135,500.00         542,000.00               542,000.00  
    นักการภารโรง 2 อัตรา,พนักงานขับรถ 1 อัตรา , แม่บ้าน 1 อัตรา                         

          - ค่าจ้างชั่ศคราศ (เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา)     189,500.00      189,500.00      189,500.00      189,500.00              758,000.00             758,000.00  

    นักการภารโรง 2 อัตรา,พนักงานขับรถ 1 อัตรา , แม่บ้าน 1 อัตรา                         

รวมงบบุคลากร  649,900.00   649,900.00   649,900.00   649,900.00    1,299,600.00       542,000.00   758,000.00           2,599,600.00  

2. งบดําเนินการ 

ก.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา                         

     ค่าสอนพเิศษ     112,500.00      112,500.00      112,500.00      112,500.00      450,000.00                     450,000.00  

     ค่าสอนพเิศษ       87,500.00        87,500.00        87,500.00        87,500.00            350,000.00               350,000.00  

     ค่าสอนรายชั่ศโมง     119,350.00      119,350.00      119,350.00  119,350.00      477,400.00                     477,400.00  

     ค่าสอนรายชั่ศโมง       80,650.00        80,650.00        80,650.00        80,650.00            322,600.00               322,600.00  

     ค่าอาหารทําการนอกเศลาราชการปกติ       62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00      250,000.00                     250,000.00  

     ค่าอาหารทําการนอกเศลาราชการปกติ       36,000.00        36,000.00        36,000.00        36,000.00            144,000.00               144,000.00  

     ค่าอาหารทําการนอกเศลาราชการปกติ       25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00                100,000.00           100,000.00  

     ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       55,000.00        55,000.00        55,000.00        55,000.00      220,000.00                     220,000.00  

     ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00              30,000.00                 30,000.00  

     ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00                100,000.00           100,000.00  

     ค่าประกนัสังคมของพนกังานราชการ       10,000.00        10,000.00        10,000.00        10,000.00        40,000.00                       40,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบลงทุน   รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.  
         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 

1. งบบุคลากร 

     ค่าประกนัสังคมของพนกังานราชการ        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00              30,000.00                 30,000.00  

     ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ           750.00            750.00            750.00            750.00         3,000.00                         3,000.00  

     ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ           500.00            500.00            500.00            500.00               2,000.00                   2,000.00  

     จ่ายเงินประกนัสังคมลกูจ้างชัศ่คราศ        8,250.00         8,250.00         8,250.00         8,250.00              33,000.00                 33,000.00  

     จ่ายเงินประกนัสังคมลกูจ้างชัศ่คราศ       11,750.00        11,750.00        11,750.00        11,750.00                47,000.00               47,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       58,750.00        58,750.00        58,750.00        58,750.00      235,000.00                     235,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       45,000.00        45,000.00        45,000.00        45,000.00            180,000.00               180,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00              120,000.00             120,000.00  

     ค่าสาธารณูปโภค       25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00                100,000.00           100,000.00  

     ค่าสอนพเิศษเทียบโอนคศามรูแ้ละประสบการณ์     100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00                400,000.00           400,000.00  

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนคศามรู ้        2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00                  10,000.00             10,000.00  

ค่าวัสดุการศึกษา                         

จัดหาวัสดุฝกึแผนกต่างๆ                         

     - ค่าศัสดุฝกึแผนกช่างยนต ์       12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00          50,000.00                     50,000.00  

     - ค่าศัสดุฝกึแผนกช่างยนต ์        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00              30,000.00                 30,000.00  

     - ค่าศัสดุฝกึแผนกการบัญช ี        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00          20,000.00                     20,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกการขายและการตลาด        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00          20,000.00                     20,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกการขายและการตลาด        2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00              10,000.00                 10,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกคอมพศิเตอร์ธรุกิจ       10,000.00        10,000.00        10,000.00        10,000.00          40,000.00                     40,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกคอมพศิเตอร์ธรุกิจ        2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00              10,000.00                 10,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกสามัญสมัพันธ ์        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00          30,000.00                     30,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกสามัญสมัพันธ ์        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00              20,000.00                 20,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 
 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  

 งบลงทุน   รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  
 บกศ.  

         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 
      - ค่าศัสดุฝึกหลักสตูรศชิาชีพระยะสัน้       38,750.00        38,750.00        38,750.00        38,750.00      155,000.00                     155,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกหลักสตูรศชิาชีพระยะสัน้       11,250.00        11,250.00        11,250.00        11,250.00              45,000.00                 45,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกระยะสั้น (เลี้ยงตัศเอง)       25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00                100,000.00           100,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกอิเล็คทรอนกิส์        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00          20,000.00                     20,000.00  

      - ค่าศัสดุฝึกแผนกอิเล็คทรอนกิส์        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00              20,000.00                 20,000.00  

ค่าวัสดุสํานักงาน                         

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายแผนงานและคศามร่ศมมอื        6,250.00         6,250.00         6,250.00         6,250.00        25,000.00                       25,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายแผนงานและคศามร่ศมมอื        3,750.00         3,750.00         3,750.00         3,750.00              15,000.00                 15,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร       18,500.00        18,500.00        18,500.00        18,500.00        74,000.00                       74,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร        6,503.20         6,503.20         6,503.20         6,503.20              26,012.80                 26,012.80  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายพัฒนาการศกึษา       16,250.00        16,250.00        16,250.00        16,250.00        65,000.00                       65,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายพัฒนาการศกึษา        3,750.00         3,750.00         3,750.00         3,750.00              15,000.00                 15,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายศิชาการ       16,250.00        16,250.00        16,250.00        16,250.00        65,000.00                       65,000.00  

     จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายศิชาการ        3,750.00         3,750.00         3,750.00         3,750.00              15,000.00                 15,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานงานประกันคณุภาพ       12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        50,000.00                       50,000.00  

     จัดซื้อศัสดเุพื่อการบริการถ่ายเอกสาร       15,000.00        15,000.00        15,000.00        15,000.00        60,000.00                       60,000.00  

     จัดซื้อศัสดเุพื่อการบริการถ่ายเอกสาร        8,750.00         8,750.00         8,750.00         8,750.00              35,000.00                 35,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกช่างยนต ์           500.00            500.00            500.00            500.00         2,000.00                         2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกการขายและการตลาด           500.00            500.00            500.00            500.00             2,000.00                     2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกสามญัสัมพนัธ์           500.00            500.00            500.00            500.00         2,000.00                         2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกอเิล็กทรอนกิส์           500.00            500.00            500.00            500.00             2,000.00                     2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกบัญช ี           500.00            500.00            500.00            500.00             2,000.00                     2,000.00  

     จัดซื้อศัสดุสํานกังานแผนกคอมพิศเตอรธ์ุรกจิ           500.00            500.00            500.00            500.00             2,000.00                     2,000.00  

     จัดหาศัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกศิชา        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00          30,000.00                     30,000.00  

     จัดหาศัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกศิชา        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00            20,000.00                   20,000.00  

     จัดซื้อเครื่องคํานศณแผนกบัญช ี        8,750.00         8,750.00         8,750.00         8,750.00            35,000.00                   35,000.00  

 



49 
 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบ

ลงทุน  
 รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.  
         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 

     จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิศเตอร ์     100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00              400,000.00             400,000.00  

     จัดหาครุภัณฑ์คอมพิศเตอร์พรอ้มอุปกรณ์       37,500.00        37,500.00        37,500.00        37,500.00              150,000.00             150,000.00  

ข.แผนงานคุณภาพอาชีวศึกษา                         

งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร                         

     อบรม และศกึษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ 
2555       87,500.00        87,500.00        87,500.00        87,500.00  

    
350,000.00                     350,000.00  

งานพัฒนาอาคารสถานท่ี/ครุภัณฑ์                         

     จัดหาศัสด ุซ่อมแซมศัสดุถาศรและครุภณัฑ์ของ
ศิทยาลัยฯ        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00          30,000.00                     30,000.00  

     จัดหาศัสด ุซ่อมแซมศัสดุถาศรและครุภณัฑ์ของ
ศิทยาลัยฯ        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00              20,000.00                 20,000.00  

     จัดหาศัสด ุซ่อมแซมศัสดุถาศรและครุภณัฑ์ของ
ศิทยาลัยฯ        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00                20,000.00               20,000.00  

     จัดหาศัสดุและ ซ่อมแซมยานพาหนะศทิยาลัยฯ       12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00          50,000.00                     50,000.00  

     จัดหาศัสดุและ ซ่อมแซมยานพาหนะศทิยาลัยฯ        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00              30,000.00                 30,000.00  

     จัดหาศัสดุบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที ่       36,250.00        36,250.00        36,250.00        36,250.00  
    

145,000.00                     145,000.00  

     จัดหาศัสดุบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที ่       40,640.00        40,640.00        40,640.00        40,640.00          162,560.00                 162,560.00  

     จัดหาศัสดุบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที ่       13,750.00        13,750.00        13,750.00        13,750.00              55,000.00                 55,000.00  

     จัดหาศัสดุเชือ้เพลงิยานพาหนะ       17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00          70,000.00                     70,000.00  

     จัดหาศัสดุเชือ้เพลงิยานพาหนะ       15,000.00        15,000.00        15,000.00        15,000.00              60,000.00                 60,000.00  

     จ้างเหมาบรกิาร จ้างยามรักษาคศามปลอดภัย        31,500.00        31,500.00        31,500.00        31,500.00  
    

126,000.00                     126,000.00  

     จ้างเหมาบรกิาร จ้างยามรักษาคศามปลอดภัย        22,500.00        22,500.00        22,500.00        22,500.00              90,000.00                 90,000.00  

     ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศกึษา       22,025.00        22,025.00        22,025.00        22,025.00              88,100.00                 88,100.00  

     แผ่นปูายเพื่อการประชาสมัพันธ์       10,000.00        10,000.00        10,000.00        10,000.00          40,000.00                     40,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบลงทุน   รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.  
         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 

ค.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน                         

     จัดซื้อหนังสอืพิมพ์ ศารสาร และนิตยสาร        4,500.00         4,500.00         4,500.00         4,500.00                  18,000.00             18,000.00  

     จัดซื้อเศชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล        3,750.00         3,750.00         3,750.00         3,750.00     15,000.00                       15,000.00  

     จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสมุด           750.00            750.00            750.00            750.00       3,000.00                         3,000.00  

     อบรมเทคโนโลยียานยนต ์        7,500.00         7,500.00         7,500.00         7,500.00         30,000.00                   30,000.00  

     พัฒนาแผนกช่างยนต ์        6,250.00         6,250.00         6,250.00         6,250.00         25,000.00                   25,000.00  

     หารายได้ระหศ่างเรียน "ติดตั้งระบบไฟฟูา ภายในอาคาร        1,500.00         1,500.00         1,500.00         1,500.00               6,000.00                   6,000.00  

     ฝึกอบรมพัฒนาครทูี่ปรึกษา และนักเรยีนแกนนํา สู ่3 ดี        2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00     10,000.00                       10,000.00  

     แนะแนศสัญจร        2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00       10,000.00                     10,000.00  

     ปัจฉิมนเิทศน์และแสดงคศามยินดกีับผูส้ําเร็จการศกึษา        1,999.00         1,999.00         1,999.00         1,999.00                   7,996.00               7,996.00  

     แข่งขนักฬีาอาชศีศึกษาระดับชาต ิ        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00                  20,000.00             20,000.00  

     จัดหาศัสดุอุปกรณ์ในกจิกรรมลูกเสือ        5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00                  20,000.00             20,000.00  

     ไหศ้ครูประจําปี 2555  -        25,000.00   -   -                  25,000.00             25,000.00  

     ปัจฉิมแนะแนศการศกึษาและจัดหางาน           750.00            750.00            750.00            750.00                   3,000.00               3,000.00  

     ปฐมนเิทศนักเรียน นกัศึกษา และประชุมผู้ปกครอง           750.00            750.00            750.00            750.00                   3,000.00               3,000.00  

     การติดตามผู้สําเร็จการศกึษา ระดับ ปศช. ปศส.           750.00            750.00            750.00  750.00                   3,000.00               3,000.00  

     ดําเนนิงานคศามรศ่มมอืกับสถานประกอบการ หน่ศยงาน       12,500.00        12,500.00        12,500.00  12,500.00        50,000.00                       50,000.00  

     ห้องจัดเก็บแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่        5,225.00         5,225.00         5,225.00  5,225.00              20,900.00                 20,900.00  

     ซ้ืออุปกรณ์คอมพิศเตอร์เพือ่การเรียนการสอน        8,250.00         8,250.00         8,250.00  8,250.00                  33,000.00             33,000.00  

     จัดซื้อนาฬิกาตั้งเศลาและสญัญาณออด        1,250.00         1,250.00         1,250.00  1,250.00                   5,000.00               5,000.00  

     สารพัดช่างรศ่มใจชศ่ยเหลือผู้ประสบอทุกภัย        5,000.00         5,000.00         5,000.00  5,000.00                  20,000.00             20,000.00  

     รักษ์ศนิัยใส่ใจคุณธรรม        6,625.00         6,625.00         6,625.00  6,625.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนปี 2554        26,500.00                 26,500.00  

     เสริมสร้างประเพณีไทย  (ลอยกระทง)  -   -   -  7,000.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนปี 2554         7,000.00                   7,000.00  

     สายสัมพันธ์พี่นอ้ง  (ต้อนรับปีใหม่ 2555)  -         3,580.00   -  -  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนปี 2554         3,580.00                   3,580.00  

     ประกศดกจิกรรม To Be Number One        1,000.00         1,000.00         1,000.00  1,000.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนปี 2554         4,000.00                   4,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบลงทุน   รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.  
         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 

     กิจกรรมศนัสําคัญต่าง ๆ           500.00            500.00            500.00  500.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554         2,000.00                   2,000.00  

     ดําเนนิงานองค์การศิชาชีพ        5,250.00         5,250.00         5,250.00  5,250.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2554        21,000.00                 21,000.00  

     แข่งขนักฬีาอาชศีศึกษาภาคกลาง        7,500.00         7,500.00         7,500.00  7,500.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          30,000.00               30,000.00  

     แข่งขนักฬีาภายในสถานศึกษา        7,500.00         7,500.00         7,500.00  7,500.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          30,000.00               30,000.00  

     แช่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา        5,000.00         5,000.00         5,000.00  5,000.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          20,000.00               20,000.00  

     อบรมนายหมู่ลูกเสือศิสามัญ        1,250.00         1,250.00         1,250.00  1,250.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555           5,000.00                 5,000.00  

     เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือศิสามญั       55,000.00   -   -  -  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          55,000.00               55,000.00  

     อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นกัศกึษา       10,000.00        10,000.00        10,000.00  10,000.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          40,000.00               40,000.00  

     สร้างสรรค์คนพนัธ์อาบูชาคร ู  -   -         5,000.00  -  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555           5,000.00                 5,000.00  

     สืบสานการใช้ภาษาไทย        1,500.00         1,500.00         1,500.00  1,500.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555           6,000.00                 6,000.00  

     ค่ายอาสา พัฒนาจิต มุ่งสร้างมิตร 3 ดี เลิศ สู่สังคม        5,000.00         5,000.00         5,000.00  5,000.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          20,000.00               20,000.00  

     ศึกษาดูงานบูรณาการรายศิชาทกุแผนก       15,000.00        15,000.00        15,000.00  15,000.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555          60,000.00               60,000.00  

     เพื่อนอ้งจากผองพี ่(อาสาเพื่อชศ่ยเหลือสังคม)        2,250.00         2,250.00         2,250.00  2,250.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555           9,000.00                 9,000.00  

     พัฒนาจิต           750.00            750.00            750.00  750.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555           3,000.00                 3,000.00  

     ลูกเสอืเพือ่พัฒนาจริยธรรม           375.00            375.00            375.00  375.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2555           1,500.00                 1,500.00  

ง.แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส ์                         

     รณรงค์ปูองกนัและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์           750.00            750.00            750.00  750.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 55           3,000.00                 3,000.00  

จ.แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                         

     รณรงค์ตอ่ต้านและปอูงกนัปัญหายาเสพติด           750.00            750.00            750.00  750.00   ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 55           3,000.00                 3,000.00  

รวมงบดําเนินงาน  1,862,392.20   1,835,972.20   1,812,392.20   1,814,392.20    2,872,400.00      410,000.00      280,560.00    1,766,692.80    1,027,500.00      967,996.00         7,325,148.80  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบ

ลงทุน  
 รวม     แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.             ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 
  3. โครงการพิเศษ                         
  

     อาชีศรศ่มดศ้ยช่ศยประชาชน 
      
10,000.00  

      
10,000.00  

      
10,000.00  

      
10,000.00   งบประมาณจาก สอศ.   

      
40,000.00      

         
40,000.00  

       ทําดี มอีาชีพ          งบประมาณจาก สอศ.  
       สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ใหม ่          งบประมาณจาก สอศ.  
       คุณธรรมนําคศามรู ้          งบประมาณจาก สอศ.  
       ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fxi it center)          งบประมาณจาก สอศ.  
  

     ศูนย์พักพิงช่ศยเหลอืผู้ประสบอุทกภัยในสถานศกึษา 
    

640,000.00   -   -   -    
    
640,000.00                   640,000.00  

  
     ปูองกันเฝูาระศังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  -  

       
5,000.00   -   -   งปม. ศพส.  

       
5,000.00    

           
5,000.00  

  
     จิตอาสาเยียศยาประชาชน Fix it center 

      
70,080.00   -   -   -   งบประมาณจาก สอศ.   

      
70,080.00               70,080.00  

  
     PTT Engine Tune Up 

      
64,000.00   -   -   -   งบประมาณจาก สอศ.   

      
64,000.00               64,000.00  

  
รวมโครงการพิเศษ  784,080.00     15,000.00     10,000.00     10,000.00    

    
640,000.00      

    
174,080.00  

       
5,000.00        819,080.00  

  4. งบลงทุน                         
       ค่าครุภัณฑ์  -   -   -   -               -   -  
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  -   -   -   -               -   -  
  รวม  -   -   -   -               -   -  
  5. งบเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี                         
  

     1. ค่าหนังสือ  317,000.00     317,000.00            
    

634,000.00      
       
634,000.00  

  
     2. ค่าอุปกรณ ์    36,455.00       36,455.00            

      
72,910.00      

         
72,910.00  

  
     3. ค่าเคร่ืองแบบ  285,300.00                

    
285,300.00      

       
285,300.00  

  รวม  638,755.00     353,455.00                    992,210.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 1   ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   แหล่งค่าใช้จ่าย  
 งบ

ลงทุน  
 รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.  

 บกศ.  
         ระยะสั้น   ปวช.   ปวส.  54 55 

4. งบรายจ่ายอื่นๆ                         

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการส่ศนกลาง 
    

137,931.75  
    

137,931.75  
    

137,931.75  
    

137,931.75  
    

551,727.00          
    
551,727.00           551,727.00  

รวมงบรายจ่ายอื่นๆ 
    

137,931.75  
    

137,931.75  
    

137,931.75  
    

137,931.75            
    

551,727.00           551,727.00  

รวมท้ังสิ้น  4,073,058.95   2,638,803.95   2,963,678.95    2,612,223.95    4,172,000.00  
  

1,050,000.00  
 

280,560.00  
 
2,308,692.80  

  
2,951,790.00    1,524,723.00  

         
-       12,287,765.80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๑ 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าจ้างช่ัศคราศ (ลูกจา้ง) 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝุายต่างๆ ให้เพียงพอกับงานในแต่ละ

ฝุาย  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ครูไดร้ับค่าสอนพิเศษตามขอ้กําหนดของสถานศึกษา  และเพือ่สร้างขศัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มคศามสามารถ    

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 
๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ลูกจ้างช่ัศคราศ จํานศน ๑๕ คน ได้รับค่าจ้างครบ ๑๒ เดือน 

เชิงคุณภาพ    การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน     ๕๔๒,๐๐๐ ๗๕๘,๐๐๐    

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น     ๕๔๒,๐๐๐ ๗๕๘,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินอุดหนุนท่ัศไปสําหรับจ่ายค่าจ้างช่ัศคราศ ๑๕ คน ครบ ๑๒ เดอืน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามโครงการจ่ายค่าจ้างช่ัศคราศ (ลูกจ้าง) ประจําปี ๒๕๕๕ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศทิยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 



 

ก – ๒ 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าสอนพิเศษ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕  
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนตามศนัเศลาราชการ  เบิกจ่ายคา่สอนพเิศษ  ตาม

มติกรรมการบริหารสถานศึกษากําหนดไศ้  ตามคศามเหมาะสม 
๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ครูไดร้ับค่าสอนพิเศษตามขอ้กําหนดของสถานศึกษา  และเพือ่สร้างขศัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มคศามสามารถ    
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน 

เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษา ได้รับคศามรู้อยา่งเท่าเทียมกัน  ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมคีศามสุข 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  ๔๕๐,๐๐๐   ๓๕๐,๐๐๐     

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๔๕๐,๐๐๐   ๓๕๐,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ  จํานศน ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล สรุปการจ่ายค่าตอบแทนสอนพิเศษครบ ๑๒ เดือน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 

 
 



 

ก – ๓ 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่ศโมง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผูส้อนไมเ่พียงพอ  จึงมีคศามจําเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนรายชั่ศโมง  

เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มคีศามรู้และมีคณุธรรม จรยิธรรม เป็นกําลังสําคญัของชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าศหน้า ในการจ้างครจู้างสอนรายชั่ศโมง ต้องมีคา่ตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่ศโมง เพือ่เป็นขศัญ
กําลังใจให้กับครูจ้างสอนรายชั่ศโมงในการจัดการเรียนการสอน 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ครูจ้างสอนรายชั่ศโมง ไดร้บัค่าตอบแทนครบ ๑๒ เดือน    
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ครูจ้างสอนรายชั่ศโมง ไดร้ับค่าตอบแทน จํานศน ๑๒ เดือน 

เชิงคุณภาพ    มีครูจ้างสอนเพียงพอกับจํานศนนักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้รับคศามรู้อยา่งเท่า
เทียมกัน มีประสบการณ์ศิชาชีพ  และทักษะในการปฏิบัติงาน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  ๔๗๗,๔๐๐   ๓๒๒,๖๐๐     

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๔๗๗,๔๐๐   ๓๒๒,๖๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่ศโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ  ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานการจ่ายค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่ศโมง 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 



 

ก – ๔ 

๑. ชื่อโครงการ    ค่าอาหารทําการนอกเศลาราชการปกติ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปศช. ปศส. หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร

ทศิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ เพื่อบริการให้ผู้เรียนและประชาชนทั่ศไปได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  และได้รับคศามสะดศกในการเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน จึงจัดให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรปฏิบัติงานนอกเศลาราชการในศันทําการ  และศันหยุดราชการตามคศามจําเป็น 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อจัดให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ไศ้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ศไป ในการติดต่อ
ประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเศลาราชการทั้งในศันทําการและศันหยุดราชการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา   

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    เพื่อให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากร ที่ปฏิบตัิงานนอกเศลาราชการ ได้รบัค่าตอบแทน 

เชิงคุณภาพ การบริหารงานสถานศึกษา  มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดการเรียนการ 
สอนและปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  ๒๕๐,๐๐๐   ๑๔๔,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐   

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐   ๑๔๔,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าอาหารทําการนอกเศลาราชการปกตคิรบ  ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 



 

ก – ๕ 

๑. ชื่อโครงการ    ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ไปอบรมประชุมสัมมนาตามคศาม

จําเป็นและสมคศร  เพื่อนําคศามรู้มาพัฒนาสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา มีคศามรู้
ยิ่งขึ้น จึงมีคศามจําเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร ครู            
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทางไปราชการ 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคศามรู้และนําคศามรู้มาพัฒนาสถานศึกษา  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของผู้บรหิาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
 ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บรหิาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
 ๘ ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
 ๙ ส่งเสริมให้นําการศิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นศัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสรมิสร้างทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    เพื่อให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากร จํานศน ๔๒ คน ได้ไปประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนคศาม 
          รู้และประสบการณ ์

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นําคศามรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรมและสัมมนามา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหาร การจดัการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน  ทันต่อเหตุการณ์และคศาม   
ต้องการของตลาด 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย  ๒๒๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐   

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐   

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าเบีย้เลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

ก – ๖ 

๑. ชื่อโครงการ    ค่าประกันสังคมของพนักงานราชการ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการ ท่ีทําหน้าที่สอน ซึ่งศิทยาลัยฯ จะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมส่ศนของนายจ้างให้พนักงานราชการ  เพื่อนําส่งให้สํานักงานประกันสังคมเป็นประจําทุกเดือน 
๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยศกับการจา้งงาน และสร้างขศัญกาํลังใจให้กบัพนักงานราชการ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ๙ อัตรา ๑๒ เดือน 

เชิงคุณภาพ   พนักงานราชการ  มีขศัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย  ๔๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐     

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล สรุปการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ๑๒ เดือน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 



 

ก – ๗ 

๑. ชื่อโครงการ    ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการ จํานศน  ๙ อตัรา โดยศิทยาลัยฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทน

พนักงานราชการเป็นเศลา ๑๒ เดอืน 
๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ จํานศน ๙ อัตรา เพื่อสร้างขศัญกําลังใจให้กับคร ู
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    เงนิค่าตอบแทนและเงินช่ศยค่าครองชีพพนักงานราชการ จํานศน  ๙ อัตรา 

เชิงคุณภาพ   พนักงานราชการ  มีขศัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  ๓,๐๐๐   ๒,๐๐๐     

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐   ๒,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนและเงินช่ศยค่าครองชีพพนักงานราชการ ครบ ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 
 



 

ก – ๘ 

๑. ชื่อโครงการ    จ่ายเงินประกันสังคมลูกจ้างช่ัศคราศ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ้างลูกจ้างช่ัศคราศเพื่อปฏิบัติงานในงานต่างๆ ในศิทยาลัยฯ ซึ่งศิทยาลัยฯ

จะต้องเบิกจ่ายเงินเพื่อนําส่งเงินสมทบประกันสังคมส่ศนของนายจ้าง   เพื่อนําส่งสํานักงานประกันสังคมเป็น
ประจําทุกเดือน 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยศกับการจา้งงาน เพื่อสร้างขศัญและกาํลังใจให้กับลูกจ้าง 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างช่ัศคราศ ๑๕ อัตรา ๑๒ เดือน 

เชิงคุณภาพ   ลูกจ้างช่ัศคราศ มีขศัญกําลังใจในการปฏิบตัิงาน  และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได ้
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย     ๓๓,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐    

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น     ๓๓,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐    

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างช่ัศคราศ  ครบ ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการจา่ยเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง ๑๒ เดือน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 



 

ก – ๙ 

๑. ชื่อโครงการ    จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีค่าสาธารณูปโภคประจําเดือน คือ ค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการฝากส่ง

ไปรษณีย์ และคา่อินเตอรเ์น็ตในแต่ละเดือน ที่จะต้องจ่ายเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้การบริหารงานและการ
เรียนการสอนดําเนินไปไดต้ามปกติ 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ศิทยาลัยฯ มเีงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจําเดือน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๖ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรม ฝึกศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทางศิชาชีพ 

๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๑๒ เดือน 

เชิงคุณภาพ   การบริหารงาน  การเรยีนการสอนดําเนินไปได้ด้ศยคศามเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าสาธารณูปโภค  ๒๓๕,๐๐๐   ๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   

          

          

รวมทั้งสิ้น  ๒๓๕,๐๐๐   ๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 
 



 

ก – ๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ    จ่ายค่าสอนพิเศษเทียบโอนคศามรูแ้ละประสบการณ ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ ใน

ระดับประกาศนียบัตรศิชาชีพช้ันสูง (ปศส.) ในศันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่มีงานทํา  
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณศุฒิในการทํางาน ให้มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน และตําแหน่งในหน้าที่การงานให้สูงขึ้น 
ศิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชน์สําหรับผู้เรียน และเพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนศิทยาลัยฯ  โดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเห็นชอบให้จ่ายค่าสอนพิเศษ
แก่ ครูผู้สอนหลักสูตรเทียบโอนได้ชั่ศโมงละ ๒๐๐ บาท 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ครูไดร้ับค่าตอบแทนตามขอ้กําหนด 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน 

เชิงคุณภาพ   นักศึกษาได้รับคศามรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีคศามสุข 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน       ๔๐๐,๐๐๐   

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       ๔๐๐,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ จํานศน ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 



 

ก – ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ    จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์        

ในศันอาทิตย์  และกําหนดการประเมินเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  โดยกําหนดให้
จ่ายค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการประเมินเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ ช่ัศโมงละ ๖๐ บาท ตาม
คศามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ ไดร้ับค่าตอบแทนในการดําเนินการดงักล่าศ  
และปฏิบตัิงานอย่างเตม็คศามสามารถ เพื่อบังเกิดผลดตี่อนักเรียน นกัศึกษา 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๕ สรา้งและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิชาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

 ๖ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรม ฝึกศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทางศิชาชีพ 
 ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    คณะกรรมการเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ ไดร้ับค่าตอบแทนทุกคน 

เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบการผลการประเมินการเทยีบโอนคศามรู้และประสบการณ์ และมี
ระบบการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ไดร้ับคําช่ืนชมและคศามพอใจจากผู้เรียน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน       ๑๐,๐๐๐   

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       ๑๐,๐๐๐   

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ จํานศน ๑๒ เดือน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานการเงิน  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 

ก – ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกแผนกศิชาช่างยนต ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแผนกช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนในรายศิชาต่าง ๆ ของแผนกช่างยนต์ เพื่อให้ทันต่อ

เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ศัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ จึงมีคศามจําเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นทางแผนกช่างยนต์จึงได้จัดทําโครงการจัดซื้อศัสดุฝกึประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุใช้ในการเรียนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่   ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาการเรียนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๕๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๕๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีศสัดฝุึกเพียงพอต่อการเรยีนการสอน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร์  )  หัศหน้าแผนกศิชาช่างยนต์  
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

 



 

ก – ๑๓ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกแผนกศิชาการบัญชี 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยแผนกศิชาการบัญชีมีคศามต้องการใช้ศัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป

ด้ศยคศามสะดศก รศดเร็ศ และเพิ่มการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ภายใต้พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสศงหาคศามรู้และสร้างองค์คศามรูด้้ศย
ตนเองภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. เพื่อเป็นการศางแผนเตรียมคศามพร้อมของแผนกศิชาการบญัชี ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คศามพอประมาณ คศามมีเหตุผล และภมูิคุ้มกันท่ีดมีาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลติ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
 ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพตดิ 

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ ศัฒนธรรมไทย 
 ๕. สรา้งและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิชาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการ ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
 ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตฐานศิชาชีพ 

๘ ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียน นักศึกษาสาขางานการบญัชี จํานศน ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบญัชี มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๒๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐       

 
 
 
 
 



 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีศสัดฝุึกเพียงพอต่อการเรยีนการสอน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์) หัศหน้าแผนกศิชาการบญัช ี
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๑๔ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกแผนกศิชาการขายและการตลาด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเฉลมิพร  สายสนิท 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยแผนกศิชาการขายและการตลาด  มีคศามต้องการใช้ศัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรยีน

การสอนเป็นไปด้ศยคศามสะดศกรศดเร็ศ  และเพิ่มการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดซื้อศัสดฝุึกให้เพียงพอตอ่จํานศนนักเรียน  นักศึกษาในแผนก  
 ๒. เพื่อให้การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีคศามราบรื่น  คล่องตัศ  รศดเร็ศและมีประสิทธิภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับคศามต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีศิต  
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจํานศน ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาการขายและการตลาด ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไศ้ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินจากการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเฉลมิพร  สายสนิท)  หัศหน้าแผนกการขายและการตลาด 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๑๕ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกแผนกคอมพิศเตอร์ธรุกิจ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ดําสง่า 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแผนกคอมพิศเตอร์ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีการเรยีนรู้ที่สมบูรณ์แบบ  

ศัสดุอุปกรณ์  สื่อท่ีใช้ในการเรียนรู ้ จึงมีคศามจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อมีศัสด-ุอุปกรณ์ในการเรยีนการสอน 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาลโดยยดึหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิศเตอร์ธรุกิจ ศิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๔๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๔๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีศสัดฝุึกเพียงพอต่อการเรยีนการสอน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสมชาย  ดําสง่า)  หัศหน้าแผนกคอมพิศเตอร์ธุรกิจ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 



 

 ก – ๑๖ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกแผนกศิชาสามญัสมัพันธ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคศามศ่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมี

คศามสําคัญที่สดุ  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังนั้น  กระบศนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   มีคศามรู้  คุณธรรม  และกระบศนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
แผนกศิชาสามัญสัมพันธ์ ซี่งประกอบด้ศยรายศิชาต่าง ๆ  ที่สําคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
ศิทยาศาสตร์ พลศึกษา และสังคมศึกษา  ซึ่งต้องจัดเตรียมศัสดุฝึกเพื่อใช้ประกอบการเรียนการส อนอย่าง
เพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้ศนกระบศนการ  มีคศามหลากหลาย  ตลอดจน
ผู้เรียนได้รับคศามรู้และทักษะอย่างเหมาะสม  จึงได้จัดทําโครงการจัดหาศัสดุฝึกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้นักเรียนมีศสัดฝุึกใช้สําหรับการเรยีนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายศิชาต่างๆ อยา่งเต็ม
ศักยภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๕. สรา้งและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิชาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการ ตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม  

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาศิชา จํานศน ๒๕๐ คน/หมศดศิชา 

เชิงคุณภาพ   การจัดการเรียนการสอนรายศิชาสามญั เกิดประสิทธิภาพและมีมาตฐานการเรียนรู้ครบถ้ศน       
กระบศนการ ผู้เรยีนมีคศามรู้ คศามเข้าใจ ในการเรยีนการสอนมากยิ่งข้ึน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๓๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๓๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกสาขาศิชา มีศัสดฝุึกสําหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล การประเมินผลการเรยีน และการนิเทศการสอน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสมส่ง  พูลผล )  หัศหน้าแผนกศิชาสามัญสัมพันธ์ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

ก – ๑๗ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกหลักสตูรศิชาชีพระยะสั้น 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยกลุ่มศิชาชีพระยะสั้น มีคศามประสงค์จะต้องใช้ศัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินการจัดการเรียน      

การสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาศัสดุฝึกหลักสูตร
ศิชาชีพระยะสั้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุใช้ในการเรียนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตฐานศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุฝึกหลกัสูตรศิชาชีพระยะสั้นมีคศามเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ    ศัสดุฝึกหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๑๕๕,๐๐๐   ๔๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๕,๐๐๐   ๔๕,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จํานศนศัสดฝุึกหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้นมคีศามเพียงพอในการจดัการเรียนการสอน ทําให้เกดิประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานของงานศัดผลและประเมินผล หลังจากเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส ) หัศหน้างานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๑๘ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกหลักสตูรศิชาชีพระยะสั้น (เลีย้งตัศเอง) 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยกลุ่มศิชาชีพระยะสั้น (เลี้ยงตัศเอง) มีคศามประสงค์จะตอ้งใช้ศัสดุ และอุปกรณ์ ในการดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดาํเนินการจัดหาศัสดฝุึก
หลักสตูรศิชาชีพระยะสั้นเพื่อใช้ในการเรยีนการสอนต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุใช้ในการเรียนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตฐานศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ  จํานศนศัสดุฝึกหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น (เลี้ยงตัศเอง) มีคศามเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ  ศัสดุฝึกหลักสตูรระยะสั้น (เลี้ยงตัศเอง) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรยีนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๑๐๐,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๑๐๐,๐๐๐   

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จํานศนศัสดฝุึกหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น ( เลีย้งตัศเอง) มีคศามเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานของงานศัดผลและประเมินผล หลังจากเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส ) หัศหน้างานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ก – ๑๙ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุฝึกแผนกศิชาอิเล็กทรอนิกส ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ในการจัดการเรียนการสอนตอ้งใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องมือ  และศัสดุเพื่อนํามาใช้ในกระบศนการ

การจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายศิชา  และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไศ้  ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทางแผนก
อิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดทําโครงการนี้ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูต้รงตามจุดประสงค์ 
 ๒. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกดิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไศ้ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจํานศน ๓๐ คน 

เชิงคุณภาพ    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไศ้ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส ) หัศหน้าแผนกศิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ก – ๒๐ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรรณยุทธ  จิตสมุทร 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ  มีคศามจําเป็นในการใช้ศัสดุสํานักงานต่างๆ เพื่ออํานศยคศามสะดศกต่อ

การปฏิบัติงานของงานในฝุาย  เพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินไปด้ศยคศามราบรื่น  และบรรลุตามศัตถุประสงค์
ของงานในฝุาย  จึงคศรมีการเตรียมคศามพร้อมในเรื่องของศัสดุสํานักงานในการดําเนินงาน 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดหาศสัดสุํานักงานในฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ  ให้มีคศามเพียงพอต่อคศามต้องการของงานใน
ฝุาย 

 ๒. เพื่ออํานศยคศามสะดศกในการปฏิบัติงาน  จนเกิดประสิทธิภาพสงูสุด  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 

เชิงคุณภาพ    งานในฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือมีศัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน  และทําให้เกดิประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๒๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลจากการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากศัสดสุํานักงานท่ีใช้และการปฏบิัติงานสัมฤทธิผล มีคศามรศดเร็ศและเรียบร้อย ทําให้งานท่ีออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สดุ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร)  รองผู้อํานศยการฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

ก – ๒๑ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ในการปฏิบัติงานสํานักงานในฝุายบริหารทรัพยากร  ประกอบด้ศย ๘ งาน คือ งานบริหารทั่ศไป, งานบุคลากร,

งานการเงิน, งานการบัญชี, งานพัสดุ, งานอาคารและสถานท่ี, งานทะเบียน, และงานประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้
ศัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดคศามสะดศกรศดเร็ศ เรียบร้อย ตลอดจน งานนั้นมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการดําเนินงาน จัดหาศัสดุสํานักงานเพื่อมาใช้การดําเนินงานในการพัฒนาใน
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้งานสํานักงานเป็นไปด้ศยคศามเรียบร้อย 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๓. พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศดา้นการบริการ 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝุายบริหารทรัพยากร 

เชิงคุณภาพ    งานในฝุายบริหารทรัพยากรมีศสัดุใช้ในการปฏิบตัิงาน และทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๗๔,๐๐๐   ๒๖,๐๑๒.๘๐     

รวมทั้งสิ้น  ๗๔,๐๐๐   ๒๖,๐๑๒.๘๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลจากการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากศัสดสุํานักงานท่ีใช้และการปฏบิัติงานสัมฤทธิผล มีคศามรศดเร็ศและเรียบร้อย ทําให้งานท่ีออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สดุ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล )  หัศหน้างานบริหารทั่ศไป 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

ก – ๒๒ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายพัฒนาการศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยในฝุายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้ศัสดุสํานักงานและอุปกรณ์  ที่จําเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ เพื่อให้

เกิดคศามสะดศก รศดเร็ศ เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาศัสดุ
สํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้การจดัหาศัสดุสํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 ๒. เพื่อการทํางานด้ศยคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุสํานักงานท่ีใช้มีคศามเพียงพอในการปฏิบตัิงานและทําให้เกดิคศามสะดศกใน 
          การปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ    งานในฝุายพัฒนาการศึกษามีศัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน และทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๖๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น  ๖๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลจากการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝุายพัฒนาการศึกษา 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากศัสดสุํานักงานท่ีใช้และการปฏบิัติงานสัมฤทธิผล มีคศามรศดเร็ศและเรียบร้อย ทําให้งานท่ีออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สดุ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



 

ก – ๒๓ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานฝุายศิชาการ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยในฝุายศิชาการ  มีคศามประสงค์ในการจัดหาศสัดุอุปกรณส์ํานักงาน  ท่ีจําเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ 

ของฝุายศิชาการ  เพ่ือให้เกิดคศามสะดศก รศดเร็ศ เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สดุ จึงต้องมี
การดําเนินการจัดหาศัสดุอุปกรณส์ํานักงาน เพื่อนํามาใช้พัฒนางานต่างๆ ต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้การทํางานในส่ศนของฝาุยศิชาการเป็นไปด้ศยคศามเรยีบรอ้ย 
 ๒. เพื่อการทํางานด้ศยคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 

เชิงคุณภาพ    ศัสดุสํานักงานท่ีใช้มีคศามเพียงพอในการปฏิบตัิงานและทําให้เกิดคศามสะดศกในการปฏิบัติงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๖๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น  ๖๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จํานศนศัสดสุํานักงานท่ีใช้ในงานต่าง ๆ ในฝุายศิชาการ มีคศามเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดคศาม
สะดศกในการปฏิบัติงาน 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานของงานศัดผลและประเมินผล หลังจากเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ก – ๒๔ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานประกันคณุภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเฉลมิพร  สายสนิท 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากงานประกันคณุภาพ  มีคศามจําเป็นต้องใช้ศัสดสุํานักงานในการดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุผล

สําเรจ็และเกิดผลดี ทันต่อเศลาที่กําหนด จึงจําเป็นต้องซื้อศัสดุสาํนักงาน 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อสะดศกและรศดเร็ศในการดําเนินงาน 
 ๒. เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปดศ้ยคศามเรยีบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 

เชิงคุณภาพ    ผลการดําเนินงานเป็นไปด้ศยคศามเรียบร้อย และเกดิประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๕๐,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐        

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. มีศัสดุสํานักงานใช้ในการดําเนนิงาน 
 ๒. งานบรรลุผลสาํเรจ็ และเสร็จทนัตามกําหนดเศลา 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังสรจ็สิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเฉลมิพร  สายสนิท )  หัศหน้างานประกันคณุภาพ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ก – ๒๕ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิรุณ  ก้อนทอง 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยงานเอกสารการพิมพ์เป็นงานที่ให้บริการด้านเอกสาร ได้แก่ การถ่ายเอกสาร การ                     

   ื่อให้การบริการดังกล่าศสัมฤทธิ์ผล  จะต้องใช้ศัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดคศาม
สะดศก รศดเร็ศ เรียบร้อย ตลอดจนงานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการดําเนินงานจัดหาศัสดุ
สํานักงาน เพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้การบรหิารด้านเอกสารเป็นไปด้ศยคศามเรยีบร้อย 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. ผลสัมฤทธ์ิของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บรหิาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี  

๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมสี่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุสํานักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ    งานด้านเอกสารในฝุายบรหิารงานท่ัศไปมีศัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ห้องเอกสารการพมิพ์ ห้องสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๖๐,๐๐๐   ๓๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐   ๓๕,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทั่ศไป ฝุายบรหิารทรัพยากร 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากศัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และการปฏิบตัิงานสัมฤทธิ์ผลมีคศามรศดเร็ศ และเรียบร้อยทําให้งานบริการด้านเอกสาร

นั้นมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายพิรณุ  กอ้นทอง )  หัศหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

ก – ๒๖ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานแผนกช่างยนต์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยในแผนกช่างยนต์  มีคศามประสงค์ในการจัดหาศัสดุอุปกรณ์สํานักงาน  ท่ีจําเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ 

ของแผนกช่างยนต์  เพ่ือให้เกิดคศามสะดศก  รศดเร็ศ เรียบร้อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จึงต้อง
มีการดําเนินการจดัหาศสัดุอุปกรณ์สํานักงาน  เพื่อนํามาใช้พัฒนางานต่างๆ ต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้งานในแผนกศิชาช่างยนต์เป็นไปด้ศยคศามเรียบร้อย 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่าง ๆ  

เชิงคุณภาพ    ศัสดุสํานักงานท่ีใช้มีคศามเพียงพอในการปฏิบตัิงานและทําให้เกิดคศามสะดศกในการปฏิบัติงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๒,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐        

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จํานศนศัสดสุํานักงานท่ีใช้ในงานต่าง ๆ ในแผนกช่างยนต์  มีคศามเพยีงพอในการปฏิบัติงาน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานศัดผลและประเมินผล  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร์ )  หัศหน้าแผนกศิชาช่างยนต ์
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



 

ก- ๒๗ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานแผนกศิชาการขายและการตลาด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเฉลมิพร  สายสนิท 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยแผนกศิชาการขายและการตลาด  มีคศามต้องการใช้ศัสดสุาํนักงานเพื่อให้ครูผูส้อนนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรยีน ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๔ และ ๒๓๕ ของแผนกฯ และเพื่อส่งเสริมให้นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นศัตกรรม มาใช้ในการสอนเสิรมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการอํานศย
คศามสะดศกให้กับครผูู้สอนและนกัเรียนในแผนกฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ครูผูส้อนและนักเรียนมีศัสดสุํานักงานใช้ในการปฏิบัติการเรยีนการสอนในแผนก   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    มีศัสดุสํานักงานท่ีเพียงพอต่อคศามต้องการ 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมคีศามรศดเร็ศ และมีประสิทธิภาพ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาการขายและการตลาด ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ    ๒,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    ๒,๐๐๐      

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูผูส้อนและนักเรียน นักศึกษา มศีัสดุ ครภุัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเฉลมิพร  สายสนิท )  หัศหน้าแผนกศิชาการขายและการตลาด 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศธุ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

 



 

ก – ๒๘ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานแผนกศิชาสามัญสมัพันธ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยแผนกศิชาสามัญสัมพันธ์  ซึ่งประกอบด้ศย หมศดศิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิทยาศาสตร์ 

พลศึกษา และสังคมศึกษา  มีคศามจําเป็นต้องใช้ศัสดุในการดําเนินงานในแผนกด้านต่าง ๆ ในการจัดทําสื่อและ
อุปกรณ์ช่ศยสอน  เพื่อให้แผนกศิชาสามัญสัมพันธ์มีคศามพร้อมในการปฏิบัติงาน  และเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนในแผนกศิชาสามัญสัมพันธ์  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อใหแ้ผนกศิชาสามญัมีศัสดุสํานกังานสําหรับปฏิบัติงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
เน้นการมสี่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนในแผนกศิชาสามัญ
สัมพันธ์  โดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุสํานักงานท่ีใช้ในแผนกศิชาสามัญสมัพันธ์อย่างเพียงพอ 

เชิงคุณภาพ    แผนกศิชาสามัญมศีัสดุสาํนักงานสําหรับปฏิบตัิงาน  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ เน้นการมสี่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการจดัการเรียน
การสอนในแผนกศิชาสามัญสัมพันธ์  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาสามญัสมัพันธ์  ศิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๒,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐        

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนกศิชาสามัญสัมพันธ์มีศัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี  การบริหารจัดการ ตลอดจนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคน 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสมส่ง  พูลผล )  หัศหน้าแผนกศิชาสามัญสัมพันธ์ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

ก – ๒๙ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานแผนกศิชาอิเลก็ทรอนิกส ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแผนกศิชาอิเล็กทรอนิกส์  มีศัสดุสํานักงานไม่เพียงพอต่อการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีคศามราบรื่น 
คล่องตัศ รศดเร็ศ และมีประสิทธิภาพ   อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามระยะเศลาที่กําหนดไศ้  
และทําให้ผู้สอนปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดซื้อศัสดสุํานักงานให้เพียงพอต่อจํานศนบุคลากรและนักเรยีนในแผนก 
 ๒. เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีคศามราบรืน่ คล่องตัศ รศดเร็ศ และมีประสิทธิภาพ  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    มีศัสดุสํานักงานท่ีเพียงพอต่อคศามต้องการ 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมคีศามรศดเร็ศ และมีประสิทธิภาพ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ    ๒,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    ๒,๐๐๐      

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การจัดการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส ) หัศหน้าแผนกศิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ก – ๓๐ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานแผนกศิชาการบัญชี 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยแผนกศิชาการบัญชีมีคศามต้องการใช้ศัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนการ

สอนเป็นไปด้ศยคศามสะดศก รศดเร็ศ และเพิ่มการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ภายใต้พื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีศัสดสุํานักงานในการศึกษา มีโอกาสแสศงหาคศามรู้ และสร้างองค์คศามรู้ด้ศย
ตนเอง ภายใต้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีคศามราบรืน่ คล่องตัศ รศดเร็ศ และมีประสิทธิภาพ  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบญัชี มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาการบัญชี ศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ    ๒,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    ๒,๐๐๐      

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา มีศัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสศงหาคศามรู้ และสรา้งองค์คศามรู้ด้ศยตนเอง ภายใต้
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์ ) หัศหน้าแผนกศิชาการบญัช ี
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ก – ๓๑ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุสํานักงานแผนกศิชาคอมพิศเตอร์ธุรกจิ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ดําสง่า 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยแผนกศิชาคอมพิศเตอร์ธุรกิจ  มีคศามจําเป็นต้องใช้ศัสดุสื่อการเรียนการสอนในการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  สําหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๒. เพื่อนําอุปกรณ์เทคโนโลยมีาพฒันาการเรยีน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา แผนกศิชาคอมพิศเตอร์ธุรกจิ ศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาคอมพิศเตอร์ธรุกิจ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ    ๒,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    ๒,๐๐๐      

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสมชาย  ดําสง่า )  หัศหน้าแผนกศิชาคอมพิศเตอร์ธุรกิจ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ก – ๓๒ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกศิชา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนระดับ ปศช. ปศส. และหลักสูตรระยะสั้น จําเป็นต้องมีสื่อการเรียน

การสอนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้อง
จัดหาศัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกศิชา 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๒. เพื่อนําอุปกรณ์เทคโนโลยมีาพฒันาการเรยีนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๙ ส่งเสริมให้นําการศิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นศัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสรมิสร้างทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น   ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐      

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สื่อการเรยีนการสอน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายอานนท์  สิงห์จุ้ย )  หัศหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ก – ๓๓ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อเครื่องคํานศณแผนกบญัช ี
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยแผนกศิชาการบัญชีมีคศามต้องการใช้ศัสดุถาศรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนการสอน

เป็นไปด้ศยคศามสะดศก รศดเร็ศ และเพิ่มการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ภายใต้พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีศัสดถุาศรในการศึกษา  มีโอกาสแสศงหาคศามรู้ และสร้างองค์คศามรูด้้ศยตนเอง  
ภายใต้พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. เพื่อเป็นการศางแผนเตรียมคศามพร้อมของแผนกศิชาการบญัชี ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คศามพอประมาณ คศามมีเหตุผล และภมูิคุ้มกันท่ีดมีาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลติ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
 ๔. สรา้งให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด มี

ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
 ๕. สรา้งและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิชาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการ ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
 ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตฐานศิชาชีพ 
 ๘. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบญัชี มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ แผนกศิชาบัญชี ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
 

          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ    ๓๕,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    ๓๕,๐๐๐      

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีศสัดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสศงหาคศามรู้ และสรา้งองค์คศามรู้ด้ศยตนเอง ภายใต้

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 



 

๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาคเรยีน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์ ) หัศหน้างานแผนกศิชาการบญัช ี
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ก – ๓๔ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อคอมพิศเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ  บญุรอด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

และทํางานเป็นจํานศนมาก  ปัจจุบันคอมพิศเตอร์ในห้องสมุดที่ใช้ได้มีอยู่มีประมาณ ๑๐ เครื่อง จึงไม่พอต่อ
คศามต้องการของนักเรียน นักศึกษา จึงมีคศามจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดซื้อคอมพิศเตอร์เพิ่มเติม 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อติดตามการสืบค้นข้อมลู 
 ๒. เพื่อใช้ในการทํางานของนักเรียน นักศึกษา 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตฐานศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    คอมพิศเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานศน ๒๐ ชุด 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสืบค้นข้อมลูและการทํางานด้านเอกสาร 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ห้องสมุด ศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

คอมพิศเตอร์พร้อม          

อุปกรณ ์          

      ๔๐๐,๐๐๐    

รวมทั้งสิ้น      ๔๐๐,๐๐๐    

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบสบืค้นข้อมูลห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายจรัญ  บญุรอด )  หัศหน้างานศิทยบริการและห้องสมุด 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๓๕ 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิศเตอร์พร้อมอุปกรณ ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ดําสง่า 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแผนกคอมพิศเตอร์ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ  

คอมพิศเตอร์ที่ใช้ในการเรียนรู้  จึงมีคศามจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อมีคอมพิศเตอร์ที่เพียงพอใช้ในการเรียนการสอน 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    คอมพิศเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ  จํานศน ๑๐ ชุด 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรยีน นักศกึษา 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ห้องเรียน ๒๒๕ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

คอมพิศเตอร์พร้อม          

อุปกรณ ์          

      ๑๕๐,๐๐๐    

รวมทั้งสิ้น      ๑๕๐,๐๐๐    

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีคอมพิศเตอรเ์พียงพอต่อการเรียนการสอน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสมชาย  ดําสง่า)  หัศหน้าแผนกคอมพิศเตอร์ธุรกิจ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข – ๑ 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจดัอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศโสพิศม์  ประยรูหงษ ์   
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนคศามรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุศัตถุประสงค์ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม คศามรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  สร้างคศามมีศินัย  คศามเสียสละ คศามสามัคคีในหมู่คณะ 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บุคลากรทุกฝุายได้อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ ให้มีคศามรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านศิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คศามรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร   

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 
 ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บรหิาร และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมสี่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘ ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ผู้บริหาร ๓ คน คร ู๒๔ คน และเจ้าหนา้ที่ ๑๕ คน ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดงูาน
พร้อม 
          กัน  

เชิงคุณภาพ   ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของศิทยาลยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับคศามรู้เกี่ยศกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีศิสัยทัศน์กศ้างไกล  และสามารถนําคศามรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คศามรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ จังหศัดนครราชสีมา 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
 

          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,  ๓๕๐,๐๐๐        

ศัสด ุ          

          

รวมทั้งสิ้น  ๓๕๐,๐๐๐        

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บริหาร ครู และเจา้หน้าท่ี ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไศ้ และได้รับคศามรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเตมิ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศโสพศิม์  ประยรูหงษ์  ) หัศหน้างานบุคลากร 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข – ๒ 
๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุ ซ่อมแซมศสัดุถาศรและครุภณัฑ์ของศิทยาลัยฯ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยฯ  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลายอย่างที่ระยะเศลาการใช้งานเกิน ๕ ปี เพื่อยืดอายุการใช้

งานและอํานศยคศามสะดศกต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และศัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงต้องมีการ
เตรียมคศามพร้อมในเรื่องซ่อมแซมครุภัณฑ์ดังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเตรียมการซ่อมแซมครภุัณฑ์ของศิทยาลัยฯ 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนครุภัณฑ์ที่ชํารุดทั้งหมดภายในศิทยาลัยฯ 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๓๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    

รวมทั้งสิ้น   ๓๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ยืดอายุการใช้งานของครุภณัฑ์ศิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร์ )  หัศหน้างานพัสด ุ
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ข – ๓ 
๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุ ซ่อมแซมยานพาหนะของศิทยาลัยฯ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ดศ้ยศิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปติดต่อราชการ  ตลอดจนอํานศยคศามสะดศกให้แก่บุคลากร

ของศิทยาลัยฯ  ดังนั้นยานพาหนะจะต้องมีการดูแลรักษาซ่อมแซมตามตารางการใช้งาน  จึงต้องมีการเตรียม
คศามพร้อมในเรื่องการซ่อมแซมบํารุงรักษาดังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อยืดอายุการใช้งานพาหนะของศิทยาลัยฯ 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ยานพาหนะศิทยาลัยฯ จํานศน ๕ คัน      

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๕๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๕๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ยานพาหนะของศิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร์ )  หัศหน้างานพัสด ุ
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ข – ๔ 
๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ดําสง่า 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล งานอาคารสถานท่ีมีคศามจําเป็นตอ้งใช้ศัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานท่ีให้อยู่

ในสภาพเรยีบร้อย ปลอดภัย ดงันั้นเพื่อให้การดําเนินงานประสบคศามสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
นโยบายและศัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงต้องเตรียมพร้อมในเรื่องศัสดุ อุปกรณด์ังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑.  เพื่อจัดหาศสัดุเช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะของศิทยาลัย ฯ 
                 ๒.  การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ศัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๑๔๕,๐๐๐  ๑๖๒,๕๖๐ ๕๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๕,๐๐๐  ๑๖๒,๕๖๐ ๕๕,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศัสดุ – อุปกรณ์ และการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีศิทยาลัยฯ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสมชาย  ดําสง่า)  หัศหน้างานอาคารสถานท่ี 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ข – ๕ 
๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางติดต่อราชการตลอดจนอํานศยคศามสะดศกให้แก่บคุลากรของ

ศิทยาลัยฯ เพื่ออํานศยคศามสะดศกต่อการปฏิบตัิหน้าที่  ตามนโยบายและศตัถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงต้อง
เตรียมคศามพร้อมในเรื่องการจดัหาศัสดุเชื้อเพลิงดังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดหาศสัดเุชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของศิทยาลัยฯ 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ศัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๗๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น   ๗๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศัสดุ – อุปกรณ์ และการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีศิทยาลัยฯ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายธรีศักดิ์  คงเพ็ชร์)  หัศหน้างานพัสด ุ
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ข – ๖ 
๑. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการจ้างยามรักษาคศามปลอดภัย 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ดําสง่า 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการที่ ต้องดูแลรักษาจากการ

โจรกรรม และเพื่อคศามเป็นระเบียบเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา  จึงมีคศามจําเป็นที่ต้องจ้าง
ยามรักษาคศามปลอดภัยดังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อคศามปลอดภยัทรัพย์สินในสถานศึกษา 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านท่ี  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ยามรักษาคศามปลอดภัย จํานศน ๒ คน 

เชิงคุณภาพ    เพื่อดูแลคศามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย  ๑๒๖,๐๐๐   ๙๐,๐๐๐     

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๖,๐๐๐   ๙๐,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ  ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพื่อคศามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสมชาย  ดําสง่า)  หัศหน้างานอาคารสถานท่ี 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

ข – ๗ 
๑. ชื่อโครงการ    ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ดําสง่า 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยงานอาคารมีคศามจําเป็นต้องจัดจ้าง  ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคาร

ต่าง ๆ ภายในศิทยาลัยฯ  ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานประสบคศามสําเร็จ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน 
นักศึกษา  ตามนโยบายและศัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  จึงขอจัดจ้างซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษา
ดังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษาดังกล่าศ 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    อาคารอํานศยการ อาคาร ๒ และอาคาร ๓ 

เชิงคุณภาพ    ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ใช้สอย,ศัสด ุ     ๘๘,๑๐๐     

          

          

รวมทั้งสิ้น     ๘๘,๑๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ยืดอายุการใช้อาคารสถานท่ีศิทยาลัยฯ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายสมชาย  ดําสง่า)  หัศหน้างานอาคารสถานท่ี 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ข – ๘ 
๑. ชื่อโครงการ    แผ่นปูายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยงานประชาสัมพันธ์จะต้องลงพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงชุมชนในการให้ข้อมูลข่าศสารของศิทยาลัยฯ  รศมทั้งการ

เปิดสอนในหลักสูตร ปศช., ปศส., ทศิภาคี, เทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์และหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น  
เพื่อให้ศิทยาลัยฯ เป็นท่ีรู้จัก จึงมีคศามจําเป็นจะต้องทําแผ่นปูายและบอดร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อแสดง
ผลงาน สร้างคศามน่าเชื่อถือ  คศามศรัทธาต่อสาธารณชนให้เป็นรูปธรรม  โดยบอร์ดจะต้องมีคุณภาพ ลักษณะ
เบา  เคลื่อนย้ายสะดศก  คงทน  มีกล่องจัดเก็บท่ีเหมาะสม 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อแสดงผลงานดา้นข้อมูลข่าศสาร  ในหลักสูตรต่าง ๆ  
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
 ๓. ผลสัมฤทธ์ิของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๒ สรา้งเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรูสู้่ชุมชน 
 ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บรหิาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
 ๕ สรา้งและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนศิฃาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนแผ่นปูายและบอรด์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่

เชิงคุณภาพ    แผ่นปูายและบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของศิทยาลัยฯ  สร้างภาพพจน์ที่ดีเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ จังหศัดสมุทรสงคราม/จังหศัดใกล้เคียง 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๑๑. ค่าใช้จ่าย 

          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๔๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   ๔๐,๐๐๐       

 
 
 



 

 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศิทยาลัยฯ มภีาพพจน์ที่ดีในด้านผลงานข้อมูลข่าศสารเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ผลสัมฤทธ์ิของการใช้บอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล)  หัศหน้างานบริหารทั่ศไป 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค – ๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ศารสาร และนติยสาร 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ  บญุรอด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตลุาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าศสาร แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในศิทยาลัยฯ ได้ค้นคศ้าข้อมูล

ข่าศสาร จากหนังสือพิมพ์ ศารสาร นิตยสาร เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับขัอมูลข่าศสารทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน  และการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  ศารสารและนิตยสารนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาห้องสมุดให้
ตรงมาตรฐาน ห้องสมุด ๓ ด ี       ของส  ุดดี  หนังสือดี และทําให้มีหนังสือเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ  โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเตรียมการซ่อมแซมครภุัณฑ์ของศิทยาลัยฯ 
 ๒. การทํางานมีคศามสะดศก รศดเร็ศ ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ ศารสาร นิตยสาร ประจําตลอดปี 

เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าศสารทันโลกทันเหุตการณ์ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๑๘,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๑๘,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ห้องสมุดมีหนังสือพิพม์ ศารสาร และนติยสารให้บริการมากข้ึน 
   ๒. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมลูข่าศสารทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้น 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายจรัญ  บญุรอด )  หัศหน้างานศิทยบริการและห้องสมุด 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



 

ค – ๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อเศชภณัฑ์ในการรักษาพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศสุทธินี  สหนันทรายุทธ 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕       
๔. หลักการและเหตุผล ศิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไศ้ให้กับนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของศิทยาลัยฯ สําหรับการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาพยาบาล ดังนั้นงานสศัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา  มีคศามจําเป็นต้องจัดซื้อเศชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดเตรียมเศชภณัฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของศิทยาลยัฯ 

   ๒. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา  และบคุลากรของ 
   ศิทยาลัยฯ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนเศชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ดาํเนินการขอซื้อ   

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอแก่ นักเรียน   
นักศึกษา และบุคลากรของศิทยาลัยฯ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๑๕,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐        

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อคศามตอ้งการ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศสุทธินี  สหนันทรายุทธ )     หัศหน้างานสศ้สดิการนักเรียน นักศึกษา 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )          รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )          ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



 

ค – ๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสมุด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ  บญุรอด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล งานศิทยบริการมีคศามประสงค์จะปรับปรุงห้องสมุด  ให้มีทัศนียภาพเหมาะสมแก่การนั่งอ่านหนังสือ  ให้ตรง

ตามมาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี ในหัศข้อห้องสมุดบรรยากาศดีทําให้เพิ่มจํานศนผู้ใช้บริการห้องสมุด  และสามารถ
ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดคศามประทับใจในการให้บริการทําให้ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีดี 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีห้องสมดุที่มีบรรยากาศทีด่ ี
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ได้ใช้บริการอยา่งมีคศามสุข   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีขึ้น 

เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ห้องสมุดศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๓,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐        

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ ์ศารสาร และนติยสารให้บริการมากข้ึน 
   ๒. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมลูข่าศสารทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้น 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล สังเกต  ปริมาณผู้ใช้บริการห้องสมดุ  แบบสอบถามคศามพึงพอใจ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายจรัญ   บุญรอด )  หัศหน้างานศิทยบริการและห้องสมุด 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

 
ค – ๔ 

 

๑. ชื่อโครงการ    อบรมเทคโนโลยยีานยนต ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยทางแผนกช่างยนต์ได้มีคศามประสงค์ที่จะพัฒนาแผนกช่างยนต์ในด้านของบุคลากร  และนักเรียนให้มี

คศามสอดคล้องกับเทคโนโลยีของช่างยนต์  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเศลา  ดังนั้นทางแผนกช่างยนต์จึงได้
ขอจัดทํา 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดศึกษาดูงานของครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยียานยนต ์
 ๒. เพื่ออบรมครูและนักเรยีนแผนกช่างยนต์ในด้านของคศามรู้และเทคโนโลยตี่าง ๆ   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต ์

เชิงคุณภาพ    นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์มีคศามรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,ค่าศัสด ุ

       ๒๐,๖๐๐ ใช้เงินจากโครงการพัฒนา
กิจกรรมองค์การศิชาชีพ
อุตสาหกรรม  สู่คศามเป็น
เลิศ (ใช้จากงบเงินอุดหนุน
ทั่ศไป) 

รวมทั้งสิ้น        ๒๐,๖๐๐  

 
** หมายเหตุ   ถัศเฉลี่ยทุกรายการ 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา มีคศามรู้ด้านเทคโนโลยยีานยนต์และคศามรู้นอกจากตําราเรียน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รูปเลม่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร์ )  หัศหน้าแผนกช่างยนต ์
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

 
ค – ๕ 

 

๑. ชื่อโครงการ    พัฒนาแผนกช่างยนต ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร ์
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยทางแผนกช่างยนต์ได้มีคศามประสงค์ที่จะพัฒนาแผนกช่างยนต์ในด้านของบุคลากร  ห้องเรียน และ

นักเรียนให้มีคศามสอดคล้องกับเทคโนโลยีของช่างยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเศลา  ดังนั้นทางแผนกช่าง
ยนต์จึงได้ขอจัดทําโครงการพัฒนาแผนกช่างยนต์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  พร้อมกับรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดสภาพแศดล้อมห้องเรียน  ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
 ๒. เพื่ออบรมครู และนักเรียนแผนกช่างยนต์ในด้านของคศามรู้และเทคโนโลยตี่าง ๆ   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนห้องเรียนและห้องพักครู ๕ ห้อง 

เชิงคุณภาพ    ห้องเรียน ห้องพักครู มีสภาพสิ่งแศดล้อมท่ีพร้อมใช้งาน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ    ๒๕,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    ๒๕,๐๐๐      

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศิทยาลัยฯ มหี้องเรียนและห้องพักครูที่มีสภาพแศดล้อมท่ีดีพร้อมใช้งาน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล รูปเลม่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธีรศักดิ์  คงเพ็ชร์ )  หัศหน้าแผนกช่างยนต ์
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

ค – ๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการหารายไดร้ะหศ่างเรียน “ตดิตั้งระบบไฟฟูาภายในอาคารแผนกศิชาช่างยนต์” 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ตุลาคม ๒๕๕๔ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากระหศ่างปิดภาคเรียนนักเรียนแผนกศิชาอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ได้ทํางานและไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นการปล่อย 
                           เศลาโดยเปล่าประโยชน์  และประกอบด้ศยแผนกศิชาช่างยนต์มีคศามต้องการติดตั้งระบบไฟฟูาภายใน 
                                   อาคารภายในศิทยาลัยฯ  ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับ 
                                   นักเรียนและเป็นการหารายได้ระหศ่างเรียน ช่ศยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทาง 
๕. วัตถุประสงค ์  ๑.  เพื่อหารายได้ระหศ่างเรียนให้กับผู้เรียน 
 ๒.  เพื่อเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่               ๖ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทางศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย            เชิงปริมาณ ระบบไฟฟูาแผนกศิชาช่างยนต์ที่มปีระสิทธิภาพและมีคศามปลอดภัย  
                                   เชิงคุณภาพ  ผู้เรยีนมีทักษะและประสบการณ์ สามารถนําคศามรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ          แผนกศิชาช่างยนต์  ศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน     ๖,๐๐๐     

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น     ๖,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรยีนได้นาํทักษะในรายศิชามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค      - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากประสิทธิภาพและคศามมั่นคงปลอดภัยของการใช้งาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( ศ่าที่ร้อยโทศนิัย  ม่ศงเทพรส )   หัศหน้าแผนกศิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )       รองผู้อํานศยการฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................( นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )    ผู้อํานศยการศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ค – ๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ฝึกอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนําสู่ ๓ ดี เลิศบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากครูที่ปรึกษาจะมีคศามใกล้ชิดและดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี  การให้คําแนะนํา ช้ีแนะเพื่อเป็น

แนศทางให้นักเรียนที่อยู่ในคศามดูแลปฏิบัติดี  ก็จะมีส่ศนทําให้นักเรียนก้าศเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องและ
ประสบคศามสําเร็จในชีศิต  ซึ่งนักเรียน – นักศึกษาของศิทยาลัยฯ ส่ศนใหญ่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษ  ท้ังจากปัญหาครอบครัศหย่าร้าง  ปัญหาคศามยากจน ปัญหาต่างเพศ ปัญหายาเสพติด และเกมส์ การ
พนันต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสําคัญที่ครูที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติที่ดีพร้อม และเข้าถึงจิตใจของศิษย์เป็น
อย่างดี รศมทั้งนํานักเรียนแกนนําเข้าร่ศมเครือข่ายเพื่อนช่ศยเพื่อนในการนําเพื่อนสู่  ๓ ดี เลิศ เป็นไปตาม
นโยบายกระทรศงศึกษา  

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้งานครูที่ปรึกษาและระบบเครือข่ายแกนนําประสบคศามสําเรจ็เป็นไปด้ศยคศามเรยีบร้อย 
 ๒. ผลสัมฤทธ์ิของครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนํา มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ๓. สนองตามนโยบายสถานศึกษาของกระทรศงศึกษาธิการ กิจกรรม ๓ ด ี  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑. สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 
 ๓. พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
 ๔. สรา้งให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรมไทย 
๗  พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมีสศ่นร่ศมแบบธรรมาภิบาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ครูที่ปรึกษา จํานศน ๒๔ คน และนักเรยีนแกนนํา จาํนศน ๔๘ คน 

เชิงคุณภาพ   งานครูที่ปรึกษาและเครือข่ายแกนนํา ในฝุายพัฒนากิจการนักเรียน – นักศึกษาประสบ
คศามสําเร็จ  เป็นไปด้ศยคศามเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปฏิบัติงาน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ในจังหศัดสมุทรสงคราม และต่างจังหศัด 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ  ๑๐,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐        

 



 

 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานครูที่ปรึกษาในฝุายพฒันากิจการนักเรยีน – นักศึกษา 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ระบบงานครูที่ปรึกษาและเครือข่ายแกนนําสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล )   หัศหน้าครูที่ปรึกษา 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )   ผู้อํานศยการศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค – ๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ    แนะแนศสัญจร 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธเนศ  บุญโตนด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มาเข้าศึกษาต่อที่ศิทยาลัยฯ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องทําเอกสารแนะแนศหลายรูปแบบ 

เพื่อให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน  และสถานศึกษาอื่นๆ ให้ทราบศัตถุประสงค์ รายละเอียดต่าง ๆ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เพือ่จะได้มีนักเรียน นักศึกษา เข้าตามเปูาหมายที่ตั้งไศ้ 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อศิทยาลัยฯ ได้มีนักเรียน นักศกึษา มาเข้าเรยีนตามเปูาหมาย   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๒ สรา้งเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรูสู้่ชุมชน 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    โรงเรียนจํานศน ๓๐ แห่ง 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาอาชีพและได้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ   ๑๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   ๑๐,๐๐๐       

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนต่อปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
   ๒. ได้พัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ๑. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรยีน นักศึกษาระหศ่างดําเนินโครงการและเสร็จสิ้นโครงการ 
 ๒. แบบสอบถาม 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธเนศ  บญุโตนด ) หัศหน้างานแนะแนศ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ค – ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศและแสดงคศามยินดีกบัผู้สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรศิชาชีพช้ันสูง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามที่ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรศิชาชีพ ช้ันสูง  

ระบบทศิภาคี  และระบบเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ ์รุ่นที่ ๒ ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ ในสาขาศิชาการ
บัญชี การตลาด คอมพิศเตอร์ และเทคนิคยานยนต์  ซึ่งส่ศนใหญ่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  เพื่อ
เป็นการแสดงคศามยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษา  และเพื่อสร้างคศามสัมพันธ์ระหศ่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ให้มี
คศามรักคศามคศามผูกพันธ์ คศามเป็นอันหนึ่งอันเดียศกัน และศรัทธาในองค์กรและศิชาชีพ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาคศามรู้เพิ่มเติม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ในการดําเนินชีศิตและการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กําหนดไศ้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี
พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเป็นการแสดงคศามยินดีทีจ่บการศึกษา   
  ๒. เพื่อเป็นการสรา้งคศามสมัพันธ์ระหศ่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง มีคศามรัก คศามผูกพัน คศามเป็นอันหน่ึงอันเดียศกัน 

มีแรงบันดาลใจท่ีจะมุ่งมั่นศึกษาหาคศามรู้เพิม่เตมิ  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ  
 ๓. เพื่อสร้างคศามปรองดอง รู้รักสามัคคี มีคณุธรรม จริยธรรม มีคศามรักและศรัทธาต่อองค์กรและศิชาชีพ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 
 ๔. สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
 ๘ ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย เชิงปริมาณ    ผู้บริหาร ครู และนักศึกษาประกาศนียบตัรศิชาชีพช้ันสูง ทุกช้ันปี ของศิทยาลัยสารพัดช่าง 
        สมุทรสงคราม จํานศน ๑๒๕ คน 

เชิงคุณภาพ    นักศึกษามีคศามสัมพันธ์ระหศ่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง มีคศามรัก คศามผูกพัน คศามเป็นอันหนึ่งอัน
เดียศกัน มีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นศึกษาหาคศามรู้เพิ่มเติมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ และมี
คศามปรองดอง รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคศามรักและศรัทธาต่อองค์กรและศิชาชีพ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  หอประชุมศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๗,๙๙๖   

รวมทั้งสิ้น       ๗,๙๙๖   



 

 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิชาชีพช้ันสูงทุกช้ันปีของศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีคศามสัมพันธ์ 

ระหศ่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง มีคศามรัก คศามผูกพัน คศามเป็นอันหนึ่งอันเดียศกัน มีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่น       
ศึกษาหาคศามรู้เพิ่มเติมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ และมีคศามปรองดอง รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม      
มีคศามรักและศรัทธาต่อองค์กรและศิชาชีพ 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตการณ์เข้าร่ศมงานและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล ) หัศหน้าครูที่ปรึกษา 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายศรรณยุทธ  จิตสมุทร) รองผู้อํานศยการฝุายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค – ๑๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาอาชีศศึกษาระดับชาต ิ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักกีฬาของศิทยาลัยฯ เป็นเลิศในการแข่งขันในกลุ่มอาชีศศึกษาระดับชาติ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น         

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด) 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. เพื่อเกิดคศามสามัคคี รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภยั 
 ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผูม้ีสุขภาพรา่งกายแข็งแรงสมบูรณ ์
 ๔. เพื่อให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียนเข้าร่ศมกีฬาอาชีศศึกษาระดับประเทศ 

เชิงคุณภาพ    ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีคศามสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ภายนอกศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๒๐,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๒๐,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษา มคีศามสามคัคี รู้จักแพ้ และการให้อภัย 
   ๒. นักเรียน นักศึกษา จะได้ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายชัชศาลย ์ เห่งใหญ่ ) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

ค – ๑๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาศัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันศิทยาลัยฯ  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิชาชีพ (ปศช.) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) และ

กิจกรรมของนักเรียนช้ันปีท่ี ๑ คือ กิจกรรมลูกเสือ  ในการทํากิจกรรมลูกเสือน้ันตามหลักสูตร  นักเรียนต้องทํา
กิจกรรมเสี่ยงภัย  เดินทางไกล บุกเบิก ซึ่งจําเป็นต้องมีศัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา 
ได้รู้ศิธีการใช้งานและสามารถใช้งานได้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย สถานศึกษา ๓ ดี (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ,ด้านห่างไกลยาเสพติด) 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้ 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมเสี่ยงภัยได ้
 ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถทําฐานเสีย่งภัยได ้    
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด    

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนศัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสอื 

เชิงคุณภาพ    งานกิจกรรมมีศัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ทําให้การจัดกิจกรรมสะดศกและ
ราบรื่นไปได้ด้ศยดี 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ภายนอกศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๒๐,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๒๐,๐๐๐   

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุ อุปกรณ์ ในการจดักิจกรรมลูกเสือ 
   ๒. นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุ อุปกรณ์ ในการทํากิจกรรมบุกเบิก 
   ๓. นักเรียน นักศึกษา มีศสัดุ อุปกรณ์ ในการทําฐานเสี่ยงภยัได ้
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายชัชศาลย ์ เห่งใหญ่ ) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

ค – ๑๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ไหศ้ครูประจําปี ๒๕๕๕ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือการเคารพสักการะผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ และครูอาจารย์  ซึ่งเป็นศัฒนธรรมไทย

ที่ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง  ประเพณีไทย ไหศ้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับศงการศึกษาไทยและการ
ดํารงรักษาสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง  เพื่อปลูกฝังจิตใต้สํานึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณ
ของบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี
                                                                                  

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อปลูกฝังประเพณีศัฒนธรรมพิธีไหศ้ครูแก่นักเรียน 
 ๒. เพื่อครู – อาจารย์ นักเรียน นกัศึกษา เจ้าหน้าที่ของศิทยาลัยฯ ทําบุญและประกอบพิธีระลึกถึงคณุครู 

อาจารย์ร่ศมกัน    
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด   

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียนศิทยาลัยฯ ทั้งหมดจํานศน ๒๕๐ คน ได้เข้าร่ศมพิธีไหศ้ครูประจําปีการศกึษา  
           ๒๕๕๕ 

เชิงคุณภาพ    สังเกตพฤติกรรมพิธีไหศ้ครู และสํารศจคศามคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๒๕,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๒๕,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษา มจีิตใจอ่อนน้อมรู้จักบุญคณุ บิดา มารดา ครอูาจารย์และผูม้ีพระคุณ 
   ๒. นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหศ้ครตู่อไป 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายชัชศาลย ์ เห่งใหญ่ ) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

 
ค – ๑๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศน์แนะแนศการศึกษาและจัดหางาน 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธเนศ  บุญโตนด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล สถาบันการศึกษามีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพตามคศามต้องการของสถานประกอบการ  และ

ตลาดแรงงาน งานแนะแนศอาชีพฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีงานทําตรงตามสายงานและมีรายได้ดี  ดังนั้น เพื่ อเป็นการตอบสนองในเรื่อง
ดังกล่าศ  โครงการจัดหางานนี้สามารถท่ีจะสนองตอบได้เป็นอย่างดี 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อศิทยาลัยฯ ได้มีนักเรียน นักศกึษา มาเข้าเรยีนตามเปูาหมาย   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๒ สรา้งเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรูสู้่ชุมชน 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทางหลักสูตรฯ ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ    นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้ศมีงานทํา หรือศึกษาต่อ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๓,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๓,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อได้ตามคศามถนัด 
   ๒. นักเรียนท่ีสําเร็จมีงานทําตรงสายงานและมรีายได้ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ๑. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรยีน นักศึกษาหลังการเสรจ็สิ้นโครงการ 
 ๒. แบบสอบถาม 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธเนศ  บญุโตนด ) หัศหน้างานแนะแนศ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

ค – ๑๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ปฐมนิเทศนักเรยีน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธเนศ  บุญโตนด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปรบัตนเข้ากับสถานศึกษาใหม่ และสามารถปรับตัศใหเ้ข้ากับสภาพแศดล้อม  ได้

อย่างมีคศามสุข  และมสี่ศนร่ศมในสังคมใหม ่
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปรับตัศเข้ากับสถานศึกษาใหม ่  
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาไดเ้กดิทักษะในการปรับจนใหเ้ข้าสิ่งแศดล้อมใหม่ ๆ ไดด้ี 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักพิจารณาถึงจดุประสงค์ในการเพิม่คศามรู้ ให้กับตนเอง  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๖ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานศิชาชีพ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ    นักเรียนสามารถปรับตัศเข้ากับการเรียนการสอนได้ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๓,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๓,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากศิทยาลัยฯ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ๑. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรยีน นักศึกษาหลังการเสรจ็สิ้นโครงการ 
 ๒. แบบสอบถาม 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธเนศ  บญุโตนด ) หัศหน้างานแนะแนศ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

ค – ๑๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ    การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ระดบั ปศช. ปศส. และหลักสูตรศิชาชีพระยะสั้น 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธเนศ  บุญโตนด 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล สถาบันการศึกษามีหน้าที่ ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพตามคศามต้องการของสถานประกอบการ                 

และตลาดแรงงาน งานแนะแนศอาชีพฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหางานให้กับนักเรียน  นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีงานทําตรงตามสายงานและมีรายได้ดี  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองใน
เรื่องดังกล่าศ  โครงการจัดหางานนี้สามารถท่ีจะสนองตอบได้เป็นอย่างดี 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดหางานให้กับนักเรียน นกัศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาท่ีศ่างงานให้ตรงกับศุฒิการศึกษา 
 ๒. เพื่อทราบข้อมลูนักเรยีน นักศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างคศามสัมพันธ์อันดีระหศ่างศิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๒ สรา้งเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรูสู้่ชุมชน 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาประจําปี ๒๕๕๔ ทั้ง ๓ หลกัสูตร 

เชิงคุณภาพ    นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้ศมีงานทํา หรือศึกษาต่อ อย่างมีคุณภาพ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๓,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๓,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถมีงานทําหรือศึกษาต่อได ้
   ๒. นักเรียนท่ีสําเร็จมีงานทําตรงสายงานและมรีายได้ 
   ๓. งานแนะแนศฯ สามารถทราบขอ้มูลและเก็บข้อมลูของนักเรียน – นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 
๑๔. การติดตามประเมินผล ๑. การตอบรับจดหมายของผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 ๒. แบบสอบถาม 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธเนศ  บญุโตนด ) หัศหน้างานแนะแนศ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน – นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



 

 
ค – ๑๖ 

 

๑. ชื่อโครงการ    ดําเนินงานคศามร่ศมมือกับสถานประกอบการ หน่ศยงานภาครัฐและเอกชน 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีคศามมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนากําลังคน  ร่ศมกับสถาน

ประกอบการ  หน่ศยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ให้ผู้จบ
การศึกษามีคุณสมบัติ  มีประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ  สอดรับกับคศามต้องการของสถานประกอบการ  
หน่ศยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากําลังคนของประเทศ  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีศศึกษาต่อไป 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อดําเนินงานคศามร่ศมมือกับสถานประกอบการ  หน่ศยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการจดัการศึกษา
และกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดคศามตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มคีุณสมบัติ  คศามรู้และประสบการณ์  ตลอดจนทักษะอาชีพ  สอดรบักับคศาม
ต้องการของสถานประกอบการ  หน่ศยงานภาครัฐและเอกชน 

 ๓. เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลีย่นคศามรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๕ สรา้งและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนศิชาชีพให้ตรงกับคศามต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ดําเนินงานจัดทําบันทึกข้อตกลงและลงนามคศามร่ศมมือกับสถานประกอบการ  หน่ศยงาน 
          ภาครัฐและเอกชนจํานศน ๑๐ แห่ง 

เชิงคุณภาพ    ศิทยาลัยฯ ผลิตและพัฒนากําลังคน ในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให ้
 นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ มีคศามรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับ

คศามต้องการของสถานประกอบการหน่ศยงานภาครัฐและเอกชน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,  ๕๐,๐๐๐        

ศัสด ุ          

          

รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐        

 
 
 



 

 
 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ศิทยาลัยฯ ได้ดําเนินงานคศามร่ศมมือกับสถานประกอบการ หนศ่ยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการจัด 
   การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดคศามต่อเนื่องและยั่งยืน 
   ๒. นักเรียน นักศึกษา มคีุณสมบตั ิมีคศามรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับคศามตอ้งการ 
   ของสถานประกอบการ หน่ศยงานภาครัฐและเอกชน     
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสมส่ง  พูลผล ) หัศหน้างานโครงการพเิศษและบรกิารชุมชน 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร ) รองผู้อํานศยการฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค – ๑๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ห้องจัดเก็บแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานศิทยาศาสตร ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามที่ศิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์  และโครงงานศิทยาศาสตร์ในแต่ละปี  โดยเมื่อสิ้นสุด

โครงการสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานศิทยาศาสตร์  ทางศิทยาลัยฯ ไม่สามารถหาสถานที่จัดเก็บได้อย่างเป็น
ระเบียบ  จึงทําให้สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานศิทยาศาสตร์ต่าง ๆ สูญหาย กระจัดกระจายไม่สามารถติดตามได้  
ดังนั้น งานศิจัย พัฒนา นศัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  จึงได้จัดทําโครงการจัดทําห้องเก็บแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่และโครงงานศิทยาศาสตร์  เพื่อรศบรศมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานศิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ของศิทยาลัยฯ  
มาจัดเก็บไศ้ที่เดียศกัน  สามารถสืบค้นผลงาน  และแสดงผลงานให้บุคคลที่สนใจเข้าชมได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อจัดเก็บสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานศิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระเบียบ 
 ๒. เพื่อแสดงผลงานให้บุคคลที่สนใจเข้าชม 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาคศามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๙ ส่งเสริมให้นําการศิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนศัตกรรม มาใช้ในการเรยีนการสอน เสริมสร้างทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ห้องจัดเก็บแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานศิทยาศาสตร์จํานศน ๑ ห้อง 

เชิงคุณภาพ    นักเรียน/นักศึกษามีคศามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนําคศามรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
ชีศิตประจําศันได้ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ     ๒๐,๙๐๐     

รวมทั้งสิ้น     ๒๐,๙๐๐     

 
 
 
 
 
 



 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน/นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะในศิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์    
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายอานนท์  สิงห์จุ้ย ) หัศหน้างานศิจัย พัฒนา นศัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร ) รองผู้อํานศยการฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................( นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค – ๑๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ซื้ออุปกรณ์คอมพิศเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนศัฒน์  สีเมฆ 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ ข้าพเจ้าไดส้อนศิชา โครงสร้างระบบคอมพิศเตอร์ นักศกึษาประกาศนียบตัรศิชาชีพ

ช้ันสูง กลุ่มเทียบโอนคศามรู้และประสบการณ์ มีคศามจําเป็นต้องมีอปุกรณ์คอมพิศเตอร์เพื่อประกอบและตดิตั้ง
ระบบปฏิบตัิการ (Linux) 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อการเรียนการสอน 
 ๒. เพื่อทดสอบระบบปฏิบัติการ (Linux) 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาคศามคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมสี่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาล โดยยดึหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จํานศน ๑๙ คน 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๓๓,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๓๓,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบปฏิบตัิการ (Linux) เพื่อการเรียนการสอน   
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายธนศัฒน์  สีเมฆ ) หัศหน้างานศูนย์ข้อมูล 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร ) รองผู้อํานศยการฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................( นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ค – ๑๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อนาฬิกาตั้งเศลาและสญัญาณออด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันน้ีต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเศลา  ไม่ศ่าจะเรื่องใดก็ตาม  เพื่อให้มีคศามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแต่

ละคน  จะต้องแข่งขันกับเศลาและตัศเองต้องเดินนําเศลาอยู่เสมอ  ดังนั้นงานกิจกรรมฯจึงได้จัดทําโครงการซื้อ
นาฬิกาตั้งเศลาและสัญญาณออด  เพื่อให้นักเรียนศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้เล็งเห็นการตรงต่อ
เศลาในการเข้าร่ศมกิจกรรมของทางศิทยาลัยฯ  และยังเป็นผลดีต่อนักเรียนให้เกิดการสร้างกิจนิสัยให้เป็นคน
ตรงต่อเศลาอยู่เสมอ  ซึ่งตรงตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

๕. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงการตรงต่อเศลา  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด    

มีค่านิยมที่งาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที ่ ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียนปศช. ๑,๒,๓ ทุกแผนก จํานศน ๒๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ    เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่ศมกิจกรรมกับทางศิทยาลัยฯ อย่างตรงต่อเศลา 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๕,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๕,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงการตรงต่อเศลาในการเข้าร่ศมกิจกรรมของศิทยาลัยฯ   
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายชัชศาลย ์ เห่งใหญ่ ) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................( นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 



 

 
ค – ๒๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ    สารพัดช่างร่ศมใจช่ศยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากภาศการณ์น้ําท่ศม 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลให้ประชาชน สถานศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษา  ตลอดจนผู้เรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าศ  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีศศึกษา  ได้บูรณาการอาชีศศึกษาเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย  โดยมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด
ให้บริการคศามช่ศยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เป็นศูนย์พักพิง การจัดอาหาร นํ้าดื่ม การสร้างเรือ สุขาลอยน้ํา 
การสร้งอาชีพ ฯลฯ แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักถึงภารกิจของการ
อาชีศศึกษา  การมีมนุษย์ธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยจากภาศการณ์น้ําท่ศม  โดยให้คศามช่ศยเหลือผู้
ประสบปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามกําลังและคศามสามารถท่ีตนเองพึงมี  ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และ
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้ศิทยาลัยฯ ไดบู้รณาการอาชีศศึกษาในการมีจิตอาสา  ช่ศยเหลือเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
 ๒. เพื่อให้ศิทยาลัยฯ ไดป้ฏิบัตภิารกิจของการบริการอาชีศศึกษาที่มตี่อสังคมและประเทศชาติ  ในการ

ช่ศยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 
 ๓. สนองตามนโยบายสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา 
 ๔. สามารถสร้างช่ือเสียง ภาพพจน์ท่ีดีแก่ศิทยาลัยฯ  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 
 ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บรหิาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด   
มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาล โดยยดึหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘ ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
๑๐ สง่เสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ 

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     ผู้ประสบอุทกภัย จํานศน ๒๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของศิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามในการช่ศยเหลือผู้ประสบปัญาอุทกภัย 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  สถานท่ีศูนย์พักพิงในจังหศัดสมุทรสงคราม  และจังหศัดที่ประสบอุทกภัย 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 



 

 
 
 
๑๑. ค่าใช้จ่าย 

          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าศัสด ุ       ๒๐,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๒๐,๐๐๐   

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศิทยาลัยฯ มภีาพลักษณ์ที่ดีในด้านผลงานการบูรณาการอาชีศศึกษาเพื่อบรรเทาปัญาอุทกภัยเป็นท่ีประจักษ์แก่

สาธารณชน   
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและคณุภาพของการบริการในการช่ศยเหลือผู้ประสบปญัหาอุทกภัยที่

สัมฤทธ์ิผล 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล )  หัศหน้างานประชาสมัพันธ์ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายศรรณยทุธ  จิตสมุทร )  รองผู้อํานศยการฝุายบรหิารทรัพยากร 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ )  รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................( นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ )  ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค – ๒๑ 

๑. ชื่อโครงการ    รักษ์ศินัย  ใส่ใจคุณธรรม 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกฝังการมีระเบียบศินัย  มีเจตคติที่ดีต่อศิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคศามซื่อสัตย์สุจริต

ขยันหมั่นเพียร มีคศามมานะอดทน รู้จักรับผิดชอบ จากสภาพกาลปัจจุบัน  ประเทศไทยมีคศามเจริญก้าศหน้า
ทางด้านศัตถุอย่างรศดเร็ศ  นักเรียนได้รับการมอมเมาจากสังคมในทุกรูปแบบ ตามสื่อต่าง ๆ ทําให้เกิดปัญหา
กับเยาศชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษ์ศินัยและใส่ใจด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นหัศใจสําคัญ สามารสร้างภูมิต้านทานปัญหาสังคมอีกแนศทางหนึ่ง รศมถึงเป็นที่ยึด
เหนี่ยศจิตใจให้คิดดี ทําดี เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งตรงตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม) 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไดฝ้กึระเบียบศินยัมากข้ึน 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มคีศามรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด มี

ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน ปศช. ๑ ,ปศช. ๒ , ปศช. ๓ , ทุกแผนก ท่ีไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถศ ภาคเรียนที่  
           ๑/๒๕๕๕ จํานศน ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    ๑. นักเรียน นักศึกษา มีคศามเข้าใจในกฏระเบียบศินัยของศิทยาลัยฯ 
  ๒. นักเรียน นักศึกษา ได้มีภาศะการเป็นผู้นํา มีคศามรับผิดขอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศัดถ้ําสิงโตทอง อําเภอจอมบึง จังหศัดราชบุรี 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๒๖,๕๐๐    กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น     ๒๖,๕๐๐     

 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน มีคศามเข้าใจในกฏระเบียบศินัยของศิทยาลัยฯ 
   ๒. นักเรียน ไดม้ีภาศะการเป็นผู้นาํ มีคศามรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง และผู้อื่น    
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  การดําเนินกิจกรรม ,และผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายชัชศาลย ์ เห่งใหญ่ ) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค – ๒๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการเสรมิสร้างศัฒนธรรม ประเพณไีทย (ลอยกระทง)  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นคศามสําคญัของศัฒนธรรม ประเพณไีทย (ลอยกระทง) มากขึ้นรู้จักใช้เศลาศ่างให้

เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่ศมกบัเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา  ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด) 
๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักและเห็นคศามสําคญัของศัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักใช้เศลาศา่งให้เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่ศมกับเพื่อน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด    

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ปศช.๑ ปศช.๒ และปศช.๓  จํานศน ๒๕๐ คน   

เชิงคุณภาพ นักเรียนได้สืบทอดศัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีดตี่อไป 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๗,๐๐๐    กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น     ๗,๐๐๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกระเบียบมากข้ึน 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีคศามรับผดิชอบในหน้าท่ีมากขึ้น 
   ๓. สรา้งเกียรติให้กับตนเองได ้
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ และการเขา้ร่ศมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 
 



 

ค – ๒๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ    สายสมัพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕)  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่  และช่ศยส่งเสริมให้เกิดคศามสามัคคีระหศ่างรุ่นพี่กับ

รุ่นน้อง  ให้มีการรศมตัศกันทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  และมีคศามสุข เช่น การตักบาตรตอนเช้า การ
รับประทานอาหารร่ศมกัน  การแลกเปลี่ยนของขศัญ  และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม ,ด้านห่างไกลยาเสพติด)     

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่   
   ๒. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงคศามสามัคคีระหศ่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด มี

ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย    
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนนักเรียน นักศึกษา ศิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม  

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา แสดงถึงคศามสามัคครีะหศ่างรุ่นพีรุ่่นน้อง 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๓,๕๘๐    กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น     ๓,๕๘๐     

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่   
   ๒. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงคศามสามัคคีระหศ่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ............................... (นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 



 
 

ค – ๒๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ประกศดกิจกรรม To Be Number One 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตลุาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากศิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  

ให้รศมตัศกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีคศามสุข มีคศามกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการใช้เศลา
ศ่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด)   
จึงได้จัดทําโครงการประกศดกิจกรรม To Be Number One ขึ้น 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ ์
   ๒. เพื่อส่งเสริมภาศะผู้นําให้กับนักเรียน และมีคศามกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
   ๓. เพื่อให้นักเรียน ไดรู้้จักใช้เศลาศ่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย     
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนนักเรียน นักศึกษา ศิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีคศามสุขกับการ 
ออกกําลังกาย 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๔,๐๐๐    กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น     ๔,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนมีคศามกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง 
   ๒.  นักเรียน ได้รูจ้ักใช้เศลาศ่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาคเรยีน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง    พลูผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 

 



 

 

ค  - ๒๕ 

๑. ชื่อโครงการ    กิจกรรมศันสําคัญต่างๆ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยศิทยาลัยฯ กําหนดให้นักเรียน นักศึกษา ต้องผ่านกิจกรรม โดยกําหนดโครงการจัดกิจกรรมศันสําคัญ

ต่างๆ ให้ นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได้สํานึกในหน้าที่ของปศงประชาชนชาศ
ไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเข้าร่ศมกิจกรรมด้ศยคศามเต็มใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม , ด้านห่างไกลยาเสพติด)   

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่ศมกจิกรรมศันสําคญัต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะ 
   ๓. เพื่อปลูกจติสํานึกให้นักเรียนยดึมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด 

 มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนกิจกรรมศันสําคญัที่นักเรียนเข้าร่ศมกิจกรรม   

เชิงคุณภาพ  สร้างจิตสํานึกท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ปศช. ในการเข้าร่ศมกิจกรรม ศันสาํคัญต่างๆ 
และส่งเสรมิให้มีการทํางานเป็นหมู่คณะ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๒,๐๐๐    กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น     ๒,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.  เพื่อปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
   2.  นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 



 

 
ค – ๒๖ 

๑. ชื่อโครงการ    ดําเนินงานองค์การศิชาชีพ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยการดําเนินการกิจกรรมในปัจจุบัน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  ได้เน้นให้นักเรียนได้  

ดําเนินกิจกรรมหลักท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษาได้กําหนด  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
กิจกรรม  และให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่ตัศเองได้เรียนรู้ การมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแก้ไขปัญหาการศาง 
แผนการดําเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบ เพื่อเป็น
ประสบการณ์คศบคู่ศิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม , ด้านห่างไกล
ยาเสพติด)   

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมหลัก ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษากําหนด 
   เป็นอย่างน้อย กิจกรรมละ ๑ โครงการ 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระบศนการกลุ่ม ก่อให้เกิดคศามสามัคคี การช่ศยเหลือซึ่งกันและกัน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ดา้นท่ี  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศน นักเรียน นักศึกษา เข้ากิจกรรมชมรมต่างๆ  

เชิงคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดกระบศนการกลุม่ ก่อให้เกิดคศามสามัคคีในหมู่คณะ และรูจ้ักการช่ศยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๒๑,๐๐๐    กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น     ๒๑,๐๐๐     

 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนรู้จักกระบศนการกลุ่ม ก่อให้เกิดคศามสามัคคี การช่ศยเหลือซึ่งกันและกัน 
   ๒.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาคเรยีน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค – ๒๗ 

๑. ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาอาชีศศึกษาภาคกลาง   
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นศ่าการเล่นกีฬา  เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักศึกษาได้เป็นอย่างดี งาน

กิจกรรมได้ทําโครงการแข่งขันกีฬาอาชีศศึกษา ภาคกลางขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (ด้าน
ห่างไกลยาเสพติด)    

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
   ๒. เพื่อเกิดคศามสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๓. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผูม้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
   ๔. เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด 

 มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย     
๗.  โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนนักเรียนเขา้ร่ศมกีฬาภายในสถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีคศามสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
ห่างไกลยาเสพติด 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ภายนอกศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๓๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๓๐,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อเกิดคศามสามัคคี  รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภยั 
   ๒. นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ............................... (นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 



 

ค – ๒๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นศ่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ  และสุขภาพนักเรียน นักศึกษา                

ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา  และเป็นไปตามนโบยาย
สถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด)  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพิ่มมากข้ึน 
   ๒. เพื่อเกิดคศามสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๓. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผูม้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
   ๔. เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด    

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
8. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนนักเรียนเขา้ร่ศมกีฬาภายในสถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีคศามสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
9. พ้ืนที่ดําเนินการ  ภายในศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๓๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๓๐,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษา เกิดคศามสามัคคีในหมู่คณะ 
   ๒. นักเรียน นักศึกษา มสีุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์
   ๓. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 

 
 



 

ค – ๒๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้ศยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นศ่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ  และสุขภาพนักเรียน นักศึกษา                           

ได้เป็นอย่างดี  ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา และเป็นไปตามนโบยาย
สถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด)  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
   ๒. เพื่อเกิดคศามสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๓. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผูม้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
   ๔. เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้าน 
   ยาเสพตดิ มีค่านยิมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านท่ี  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนนักเรียนเขา้ร่ศมกีฬาภายในสถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีคศามสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์  
ห่างไกลยาเสพติด 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ภายนอกศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๒๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๒๐,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน นักศึกษา เกิดคศามสามัคคีในหมู่คณะ 
   ๒. นักเรียน นักศึกษา มสีุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์
   ๓. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 



 

ค – ๓๐ 

๑. ชื่อโครงการ    อบรมนายหมู่ลูกเสือศิสามัญ   
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือศิสามัญแล้ศ  ซึ่งเยาศชนโดยทั่ศไปชอบสะสมประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ 

อยู่เสมอโดยเฉพาะกิจกรรมที่ท้าทายคศามสามารถ  ถ้าถูกนําไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์  ก็จะทําให้เยาศชน
พัฒนาจิตได้มาก  และเยาศชนเหล่านี้  เมื่อได้รับการฝึกฝนทีดีก็จะรศมกลุ่มกันทําคุณประโยชน์แก่สังคมได้มาก 
ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เยาศชนมีคศามสามัคคี อดทน และเป็นผู้นําเยาศชนที่ดีได้ในอนาคต  ซึ่งตรงตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ด ี (ด้านคุณธรรม , จริยธรรม , ด้านห่างไกลยาเสพติด) 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้ลูกเสือศิสามัญมคีศามรู้ศชิานายหมู่ลูกเสือ 
   ๒. เพื่อให้ลูกเสือศิสามัญที่อบรมสามารถเป็นผู้ช่ศยครฝูึกศิชาลูกเสือ 
   ๓. เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบศินัยยิ่งขึ้น 
   ๔. เพื่อให้ลูกเสือรู้จักเสียสละและสามัคคีในหมู่คณะ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนลูกเสือศิสามญัของศิทยาลยัฯ เข้าอบรมศิชานายหมูลู่กเสือ 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือศิสามญัของศิทยาลัยฯ เข้าอบรมศิชานายหมูลู่กเสือ ไดม้ีคศามเป็นระเบียบเรียบร้อย
และรูจ้ักเสยีสละและมีคศามสามัคคีในหมู่คณะ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ จังหศัดใกล้เคียง/ในจังหศัดสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๕,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๕,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีนายหมูลู่กเสือท่ีมีคศามพร้อมในการช่ศยดําเนินกิจกรรมลูกเสือในศิทยาลัยฯ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิน้โครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 



 

ค – ๓๑ 

๑. ชื่อโครงการ    เดินทางไกลและอยูค่่ายพักแรมลูกเสือศิสามัญ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้ศยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษากําหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรศิชาชีพ (ปศช.๑) 

ทุกแผนกศิชา เรียนศิชาลูกเสือ ซึ่งเป็นศิชาบังคับ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน  นักศึกษามีคศามรู้ ทักษะ  
   ในเรื่องระเบียบศินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่ศมกัน การทํางานเป็นทีม  เพ่ือหลีกเลี่ยง 
   ยาเสพติด การมั่ศสุมในเรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อื่น ทําให้นักเรียน นักศึกษาเป็น 
 เยาศชนท่ีมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม , ด้านห่างไกลยาเสพติด)   
๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียน ปศช. ๑ มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
   ๒. เพื่อให้เยาศชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีคศามสุข 
   ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปศช. ๑ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานศนนักเรียน ช้ัน ปศช.ปีที่ ๑   

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมคีศามสุข มีคุณคา่ต่อสังคม และประเทศชาติ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,     ๕๐,๐๐๐     

ศัสด ุ          

          

รวมทั้งสิ้น     ๕๐,๐๐๐     

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนจะเป็นคนท่ีมีระเบียบ ศินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อืน่ 
   ๒. นักเรียนสามารถอยู่ร่ศมกับผู้อืน่และทํางานเป็นทีมไดด้ ี
   ๓. นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงานหลังเสร็จกจิกรรม 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 



 

ค – ๓๒ 

๑. ชื่อโครงการ    อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามแนศนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา และในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการยึดนักเรียนเป็นสําคัญ และมีศักยภาพ โดยมุ้งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
คศามสุขนั้น ศิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเตรียมคศามพร้อมด้าน
ต่างๆ ในการเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปศช.) เพื่อให้เกิดคศามเข้าใจและเป็นที่ตกลงตามระเบียบ
ศิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดคศามรู้คศามเข้าใจในระเบียบตา่งๆ ของศิทยาลัยฯ ตรงกัน 
   ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มคีศามพร้อมด้านต่างๆ ในการเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปศช.) 

๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคศามสามัคคี มีภาศะการเป็นผู้นํา มีคศามรับผิดชอบทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น
ตลอดจนสังคมอื่นได้ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด มี
ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย     

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคศามเข้าใจในกฎและระเบียบ และการเรียนการสอนของ
ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 ๒. นักเรียน นักศึกษาไดม้ีคศามสามัคคี มีภาระการเป็นผู้นํา มีคศามรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง 
ต่อคนอ่ืน ตลอดจนสังคมอื่น 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ภายในและภายนอกศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๔๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๔๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 



 

 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคศามสามัคคี มภีาศะการเป็นผู้นํา มีคศามรับผดิชอบท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่นตลอดจนสังคมอื่นได้ 
    และมีคณุธรรม จริยธรรม  
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาคเรยีน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค – ๓๓ 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการสร้างสรรค์คนพันธ์อา บูชาคร ู
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคศามรู้ คศามสามารถ ในการประกศดพานไหศ้ครู แต่งกลอน  และร้องเพลง มีคศาม

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  และเป็นการใช้เศลาศ่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม , ด้านห่างไกลยาเสพติด)   

๕.วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียนมีคศามกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักใช้เศลาศา่งให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด 

 มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที ่ ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ปศช. และ ปศส. จํานศน ๓๘๐ คน   

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคศามกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๕,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน  ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๕,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และมีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
   ๒. นักเรียน จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล ผลจากการเข้าร่ศมกิจกรรม การดาํเนินกิจกรรม และสรุปผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 



 

ค – ๓๔ 

๑. ชื่อโครงการ    สืบสานการใช้ภาษาไทย 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติ   เนื่องจากใช้ในการสื่อสารทําคศามเข้าใจในการประกอบกิจการงาน  

ทางด้านครอบครัศ  กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ   เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ในการเรียนศิชาต่าง ๆ  
ต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ปัจจุบันนักเรียนส่ศนใหญ่มีปัญหาในการอ่าน       
คิดศิเคราะห์ เขียนสื่อคศามไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  ดังนั้นภาษาไทยมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหา
ดังกล่าศ ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนภายในศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้สืบสานการใช้ภาษาไทย  และฝึกฝน
การใช้ทักษะภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ในเรื่องของทักษะการเขียนและการอ่าน ดังนั้นจึงมีคศามจําเป็นต้องมี
การดําเนินการ โครงการสืบสานการใช้ภาษาไทยนี้ขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าศซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม)   

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม 
   ๒. เพื่อเป็นการสืบสานการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
   ๓. เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด มี

ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนปศช. ๑ , ๒ , ๓  ทุกแผนก  จํานศน   ๒๐๐  คน  

เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงครามสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๒. นักเรียนศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงครามมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้นในการใช้        
    ภาษาไทยได้อยา่งถูกต้องตามหลักภาษาไทย 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๖,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน  ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๖,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม 
   ๒. เพื่อเป็นการสืบสานการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
   ๓. เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 



 

 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาคเรยีน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาศเรืองรัตน์   นิลอุบล) ครูประจําศิชาภาษาไทย 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค – ๓๕ 

๑. ชื่อโครงการ    ค่ายอาสา พัฒนาจิต มุ่งสร้างมติร ๓ ดี เลศิ สู่สังคม บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาศเรืองรตัน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากสังคมปัจจุบัน  นักเรียนอยู่ในสภาศะที่ต้องแข่งขัน เร่งรีบ ท่ามกลางอารยธรรมตะศันตก  ตามระบบ 
   สังคมเดี่ยศ  ไร้การพึ่งพาอาศัยกัน  ต่างคนต่างอยู่  จึงทําให้สภาศะจิตใจเห็นแก่ตัศ ไม่มีการเสียสละ ทําให้ขาด 
   คศามรักและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  งานครูที่ปรึกษาได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจิต   
   มุ่งสร้างมิตร ๓ ดี เลิศ สู่สังคม  โดยให้นักเรียนมีจิตอาสาช่ศยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามกําลัง  และคศามสามารถท่ี 
   ตนเองพึงมี  ทําให้นักเรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีต่อตนเอง  

ครอบครัศ ศิทยาลัยฯ สังคมและประเทศชาติ  
๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา ช่ศยเหลือเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
   ๒. นักเรียนมีคณุภาพ รักตนเอง รกัครอบครัศ รักศิทยาลัย รักสังคม และรักประเทศชาต ิ
   ๓. สนองตามนโยบายสถานศึกษาของกระทรศงศึกษาธิการ กิจกรรม ๓ ดี (๓ D) 
   ๔. สามารถสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีแก่ศิทยาลัยฯ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ สรา้งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 
   ๓ พัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้บรหิาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  
มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย  
๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เน้นการมสี่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาล  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘ ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณศิชาชีพ 
๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ     

๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ดา้นท่ี  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนหลักสตูร ปศช. จํานศน ๑๕๐ คน   

 นักศึกษาหลักสตูร ปศส. จํานศน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษามีคณุภาพ และได้รับการพัฒนาด้านคณุธรรมจริยธรรมอันดีงาม

สถานท่ีในจังหศัดสมุทรสงคราม อาทิ โรงเรียน, ศูนย์เด็กพิการ และต่างจังหศัด 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๒๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน  ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๒๐,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานครูที่ปรึกษาในฝุายพฒันากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล การพัฒนาการและคณุภาพนักเรียนในท่ีปรึกษาสัมฤทธิ์ผล มีคณุธรรมจริยธรรม น้อมนําจิตอาสา 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาศเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัศหน้างานครูที่ปรึกษา 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค – ๓๖ 

 

๑. ชื่อโครงการ    ศึกษาดูงานบูรณาการรายศิชา-ทุกแผนก 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  กันยายน  ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามที่ศิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิชาชีพ (ปศช.  ๒๕๔๕  ปรับปรุง ๒๕๔๖) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรศิชาชีพช้ันสูง  (ปศส.๒๕๔๖)  ฝุายศิชาการได้จัดการเรียนการสอน  โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ซึ่งเป็นการบูรณาการ  การเรียนการสอน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กําหนดในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๕. วัตถุประสงค ์  ๑.  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพื่อเปิดโลกทัศน์ท่ีกศ้างไกลให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ศิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๙  ส่งเสริมให้นําการศิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ นศัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสรมิสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ             

๗.                                                                  
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานศนนักเรียน  นักศึกษา 
 เชิงคุณภาพ    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๖๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน  ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๖๐,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้เรียนรูส้ิ่งต่างๆ  ได้มากขึ้นและนําสิ่งต่างๆ  ท่ีไดม้าปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานของงานศัดผลและประเมินผล  หลังจากเสร็จสิน้โครงการ   
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(ศ่าท่ีร้อยโทศินัย  ม่ศงเทพรส)  หัศหน้างานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)       รองผู้อํานศยการศิทยาลัยฝุายศิชาการ 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ)   ผู้อํานศยการศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

ค – ๓๗ 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเพื่อน้องจากผองพี่ (อาสาช่ศยเหลือสังคม โรงเรียนพ่ีโรงเรยีนน้อง) 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียนได้ร่ศมใจอาสาช่ศยเหลือสังคม  และเป็นการใช้เศลาศา่งให้เกิดประโยชน์สามารถใช้คศามรู้และ

คศามสามารถของตนเอง ในการช่ศยซ่อมจักรยานให้นักเรียน สอนงาน หัตถกรรม ซ่อมแซมและพัฒนาโรงเรียน
ของน้องๆ ซึ่งจะทําให้เกิดคศามภมูิใจในตัศเองที่ได้ช่ศยเหลือผู้อื่น เป็นการสร้างภูมิใจคุม้กันจากยาเสพติดอีก
รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม , ด้านห่างไกลยาเสพติด)   

๕.  วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้นักเรียน ไดร้่ศมอาสาช่ศยเหลือสังคม 
๒. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักใช้เศลาศา่งให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้คศามรู้และคศามสามรถของตนเอง ในการช่ศย
ซ่อมจักรยานให้นักเรียน สอนงานหัตถกรรม ซ่อมแซมและพัฒนาโรงเรียน  

๖.  ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  
มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      

๗.  โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับช้ัน ปศช.๒ และปศช.๓ จํานศน ๑๐๐ คน   

เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้ช่ศยเหลือสังคมทําให้เกิดคศามภมูิใจในตนเอง 
๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ ภายนอกศิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๙,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๙,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้คศามรู้อยา่งเต็มที่ในการปฏบิัติงาน สอนน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งมีคศามสุข 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการเรียน และคศามเข้าใจของนักเรียน นักศึกษา 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 



 

ค – ๓๘ 

๑.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาจติ 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมในสิ่งที่ถูกที่คศรมีจิตใจที่สงบและจะได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม   ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านคุณธรรม จริยธรรม , ด้านห่างไกลยาเสพติด)   
๕.  วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการอบรมสิ่งที่ถูกท่ีคศร 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัตตินเปน็คนดีของสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย      
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ปศช.๒ และ ปศช.๓ จํานศน ๑๐๐ คน   

เชิงคุณภาพ ให้นักเรียนมีจติใจสงบ นักเรียนไดป้ฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐.  วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑.ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๓,๐๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๓,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีจติใจสงบ ได้ปฏิบตัิตนเป็นคนดีของสังคมและมีคณุธรรม จริยธรรม 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงานหลังเสร็จกจิกรรม 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค – ๓๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ    ลูกเสือเพื่อพัฒนาจริยธรรม 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนานักเรียนให้ตระหนักถึงการมีระเบียบศินัยมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่ศมกับผู้อื่นได้อย่างมี

คศามสุข โดยยึดหลักกฏของลูกเสือทั้ง ๑๐ ข้อ และให้นักเรียนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีศิตประจําศัน เพื่อ
บําเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่ศไป  เกียรติของลูกเสือจะทําให้นักเรียนมีคศามจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น  ลูกเสือจึงเป็นส่ศนหนึ่งในการสร้างคศามมั่นคงให้แก่
ประเทศชาติ  รศมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ดํารงชีศิตอยู่ในสังคมร่ศมกับผู้อื่นอย่างมี
คศามสุข  ซึ่งตรงตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้นักเรียน ไดฝ้ึกระเบียบศนิัยมากขึ้น 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน ได้มคีศามรับผดิชอบในหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 ๓. สรา้งเกียรติให้กับตนเองได ้ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้านยาเสพติด  

มีค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ดา้นท่ี  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน ปศช. ๑ ,ปศช. ๒ , ปศช. ๓ , ทุกแผนก ท่ีไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถศ ภาคเรียนที่  
           ๑/๒๕๕๕ จํานศน ๔๙ คน 

เชิงคุณภาพ    ๑. นักเรียน มีคศามเข้าใจในกฏระเบียบศินัยของศิทยาลัยฯ 
  ๒. นักเรียน ได้มีภาศะการเป็นผู้นํา มีคศามรับผิดขอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศัดถ้ําสิงโตทอง อําเภอจอมบึง จังหศัดราชบุรี 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๑,๕๐๐   กิจกรรมพัฒ 

ศัสด ุ         นาคุณภาพผู ้

         เรียน ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๑,๕๐๐    

 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกระเบียบศนิัยมากขึ้น 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีคศามรับผดิชอบในหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
   ๓. สรา้งเกียรติให้กับตนเองได ้   
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  การดําเนินกิจกรรม ,และผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................( นายชัชศาลย ์ เห่งใหญ่ ) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................( นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์ ) รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ง - ๑ 

๑. ชื่อโครงการ    รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส ์
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเยาศชน และประชาชนชาศไทย ให้คศามสําคัญถึงอันตรายจากโรคเอดส์น้อยลง อีกทั้งเยาศชนใน

สังคมไทยมีคศามอยากรู้ อยากลอง ขาดการปูองกันท่ีถูกศิธี ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด)      

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส ์
   ๒. เพื่อช่ศยลดปญัหาทางสังคมเกีย่ศกับโรคเอดส ์
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สร้างใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้าน  
  ยาเสพตดิ มีค่านยิมที่ดีงามอนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย     
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบรหิารจดัการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 

              ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนในศิทยาลยัฯ และประชาชนท่ัศไป 

เชิงคุณภาพ คศามรู้เกี่ยศกับการปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส ์
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         กิจกรรมพัฒ 

๒. ค่าใช้สอย         นาคุณภาพผู ้

๓. ค่าศัสด ุ      ๓,๐๐๐   เรียน ปี ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๓,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนจะได้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากโรคเอดส์ 
   ๒. นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาดเรียน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

 
 

จ – ๑ 

๑. ชื่อโครงการ    รณรงค์ต่อต้านและปูองกันปัญหายาเสพตดิ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเยาศชน และประชาชนชาศไทยให้คศามสําคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง อีกทั้งเยาศชนใน

สังคมไทยมีคศามอยากรู้ อยากลอง ขาดการปูองกันท่ีถูกศิธี ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด จึงได้คิดจัดโครงการนี้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ๓ ด ี(ด้านห่างไกลยาเสพติด)      

๕. วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อรณรงค์ต่อตา้นและปูองกันปัญหายาเสพตดิ 
๒. เพื่อช่ศยลดปญัหาทางสังคมเกีย่ศกับยาเสพติด 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔ สรา้งให้ผู้เรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่ศมกันต่อต้าน 
   ยาเสพตดิ มีค่านยิมที่ดีงาม อนุรักษ์ศัฒนธรรมไทย     
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ในศิทยาลัยฯ และประชาชนท่ัศไป 

เชิงคุณภาพ คศามรู้การปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสติด 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 

หมายเหต ุงปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         กิจกรรมพัฒ 

๒. ค่าใช้สอย         นาคุณภาพ 

๓. ค่าศัสด ุ      ๓,๐๐๐   ผู้เรียนปี ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น      ๓,๐๐๐    

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนจะได้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพตดิ 
   ๒.  นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากการประเมินผลการเรียน หลังหมดภาคเรยีน 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ   กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



 

 

๑ 

๑. ชื่อโครงการ    อาชีศศึกษาร่ศมด้ศยช่ศยประชาชน “ ตรศจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแนน่อน ”  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ธันศาคม  ๒๕๕๔ –  มกราคม  ๒๕๕๕ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีศศึกษา  ร่ศมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้กําหนดให้สถานศึกษาในสังกัด

จัดตั้งศูนย์อาชีศศึกษาร่ศมด้ศยช่ศยประชาชนและหน่ศยอาชีศะบริการขึ้น  ภายใต้กิจกรรม  “ตรศจรถก่อนใช้  
ปลอดภัยแน่นอน”  เทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๕  เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่ศไปช่ศงเทศกาล  ในการตรศจเช็ค
สภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เตรียมคศามพร้อมในการออกเดินทางไกล  ซ่อมบํารุงรั กษา
เครื่องยนต์ให้สะดศกต่อการเดินทาง  เป็นการช่ศยลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังช่ศยแนะแนศ
เส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ให้กับประชาชนในช่ศงเทศกาล  อีกทั้งยังช่ศยเสริมสร้างทักษะ  
ศักยภาพ  โดยจัดครูผู้มีคศามรู้  คศามสามารถ  และมีคศามชํานาญด้านช่างยนต์  เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา  
มีลูกเสืออํานศยคศามสะดศกและคศามปลอดภัยด้านการจราจร  ซึ่งเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน
อาชีศศึกษาในจังหศัดสมุทรสงครามให้กับประชาชนทั่ศไป  ได้รู้จักกับศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ร่ศมกับ  สํานักงานขนส่งจังหศัดสมุทรสงคราม  จึงขอจัดทําโครงการนี้เพื่อให้บรรลุตามศัตถุประสงค์ดังกล่าศ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
 ๒. เพื่อให้บริการและอํานศยคศามสะดศกทั้งช่ศงก่อนเทศกาลปีใหม่  และช่ศงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชนท่ี

สัญจรไปมาทั้งในจังหศัดและต่างจงัหศัด  ตลอดจนตรศจสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  และบคุลากรใน
สถานศึกษาทุกคัน 

 ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไดฝ้กึปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะและชํานาญงานสามารถแก้ไขสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ได ้

 ๔. เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีศศึกษา  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ 
๗. โครงการนี้สอดคล้องกับการขบัเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ดา้นท่ี  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                      ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และคศามสําเร็จ 
                                      ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     ครู  นักเรียน/นักศึกษาและลูกเสือ  ปฏิบตัิงาน  จํานศน  ๓๑  คน 
   เชิงคุณภาพ    สามารถบริการได้ศันละ ๒๐ คัน 
๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  หน้าศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม/ ใต้สะพานต่างระดับ  ทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ถ.พระราม ๒ 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๔๐,๐๐๐   งบประมาณ 

ศัสด ุ         จาก สอศ. 

          



 

รวมทั้งสิ้น      ๔๐,๐๐๐    

 
 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
 ๒. ประชาชนท่ัศไปไดร้ับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดเียี่ยม  และมทีัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีศศึกษา    

ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 ๓. นักเรียน/นักศึกษา  ได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะและประสบการณ์  เพื่อเป็นแนศทางในการประกอบ

อาชีพต่อไป 
 ๔. นักเรียนไดรู้้จักการใช้เศลาศ่างให้เกิดประโยชน์รูจ้ักประมาณตน  และมีคณุธรรม  จรยิธรรม 
 ๕. ประชาชน  ศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงครามเป็นท่ีรู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานของงานศัดผลและประเมินผล  หลังจากเสร็จสิน้โครงการ   
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง     พูลผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

๑.  ชื่อโครงการ    ทําดี  มีอาชีพ 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  กันยายน  ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้รับมอบหมายนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา

ให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการดําเนินงาน โครงการทําดีมีอาชีพ ซึ่งเป็นโครงการโดยคศามร่ศมมือระหศ่าง
กระทรศงกลาโหม  โดยกองอํานศยการรักษาคศามมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน)  กั บ
กระทรศงมหาดไทย กระทรศงแรงงาน กระทรศงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรศงแรงงาน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  ซึ่งในส่ศนศิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงครามรับผิดชอบ  ในการจัดฝึกอบรมอาชีพแบบเข้มข้นประกอบด้ศยอาชีพจํานศน ๑ สาขา
อาชีพ  ท้ังหมด ๑ รายศิชา โดยมีนักศึกษาซึ่งเป็นเยาศชน  จาก ๓ จังหศัดชายแดนภาคใต้  รับการฝึกอบรมอัน
จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาศชนไทยให้เกิดการบูรณาการคศามรู้  และสอดคล้องกันระหศ่าง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ  อีกทั้งในการฝึกทักษะศิชาชีพดังกล่าศยังเป็นการพัฒนาคุณภาพ ในด้าน
แรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงข้ึนโดยเฉพาะในสาขาศิชาที่เป็นคศามตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  และผู้เรียนได้ตรงกับนโยบายของภาครัฐบาลในการสร้างภาศการณ์  มีงานทําให้กับเยาศชนจาก 
๓ จังหศัดชายแดนภาคใต้ 

๕.  วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ให้นักศึกษาเยาศชนในพ้ืนที่ ๓ จังหศัดชายแดนภาคใต้  มีคศามรู้และทักษะการช่าง  สามารถประกอบ
อาชีพและมีรายไดจ้ากการทํางาน 

 ๒. เพือ่ให้นักศึกษาเยาศชนในพ้ืนท่ี ๓ จังหศัดชายแดนภาคใต้ สามารถทํางานในสถานประกอบการได้ถูกต้อง 
 ๓. เพื่อให้นักศึกษาเยาศชนในพ้ืนท่ีดังกล่าศมีคศามรู้และเข้าใจในทกัษะงานอาชีพและเทคโนโลยมีากขึ้น 
 ๔. เพื่อให้นักศึกษาเยาศชน  สํานกึในการปกครองระบบประชาธิปไตยรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 ๕. เพื่อส่งเสริมการมสี่ศนร่ศมของประชาชนในทุกภาคส่ศนในการจดักิจกรรม  โครงการทําดี  มีอาชีพ 
 ๖. เพื่อสร้างคศามเข้มแข็ง  คศามมั่งคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และมรดกทางศัฒนธรรมให้กับสังคมไทย 
 ๗. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิถีชีศิตในสังคมที่มีคศามแตกต่างกันทางศฒันธรรมและคศามเข้าใจอันดีในการอยู่

ร่ศมกันในสังคมที่แตกต่างกัน 
 ๘. เพื่อลดคศามเสี่ยงของเยาศชนต่อการชักจูงสู่ขบศนการก่อคศามไม่สงบ  และขบศนการที่เป็นภัยคุกคามต่อ

คศามมั่นคงด้านอ่ืน 
๖.  ยุทธศาสตร์ ๖  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝึกศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทางศิชาชีพ                  
๗                                                                    
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักศึกษาเยาศชนในเขต  ๓  จังหศัดชายแดนภาคใต้ 

เชิงคุณภาพ    นักศึกษาเยาศชนในเขต ๓ จังหศัดชายแดนภาคใต้  มีการพัฒนาทักษะศิชาชีพในสาขาที่ตรงกับ
คศามต้องการของสถานประกอบการ 

๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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



 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ค่าใช้จ่าย 

          หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         งบประมาณ 

๒. ค่าใช้สอย         จาก สอศ. 

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เยาศชนนอกระบบการศึกษา  ได้รับการพัฒนาเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคุณค่าของสังคม  มีคศามรู้  คศาม
เข้าใจและสามารถพึ่งพาตัศเองได ้

 ๒. เยาศชนมีทัศนคติที่ดี  มีขีดคศามสามารถในการสร้างงาน  สร้างรายได้  จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม 

 ๓. เยาศชนมีจติสํานึกในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุขและสามารถถ่ายทอด 
จิตสํานึกดังกล่าศสูเ่ยาศชนรุ่นหลังได้ 

 ๔. ลดคศามเสี่ยงของเยาศชนในการถูกชักจูงเข้าสู่ระบบการก่อคศามไม่สงบและขบศนการทีเ่ป็นภัยคุกคาม 
๑๓.  ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง    พลูผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ 
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗.  ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

๑.  ชื่อโครงการ    สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย 
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  กันยายน  ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล ด้ศยศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   ได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  เพื่อ

จัดทําผลงานศิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  โครงการเสริมสร้างนศัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีศศึกษา  โดยให้นักศึกษาจัดทําสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  เพ่ือพัฒนาฝีมือ ฝึกทักษะการ
เรียนรู้  พัฒนาคศามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษา  โดยใช้คศามรู้คศามสามารถในศิชาที่เรียนมาใช้กับแนศคดิ
ที่จะทําสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีศิตประจําศันได้ 

๕.  วัตถุประสงค์  ๑.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝกึทักษะในศิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์ช้ินต่าง ๆ 
 ๒.  เพื่อสนองนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาคศามคิดริเริม่สร้างสรรค ์
๖.  ยุทธศาสตร์ที ่ ๙  ส่งเสริมให้นําการศิจัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ  นศัตกรรม  มาใช้ในการเรียนการสอน  เสริมสรา้งทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 
๗                                                                    
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ       จํานศนสิ่งประดิษฐ ์

เชิงคุณภาพ       นักเรียน นักศึกษา มีคศามคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถนําคศามรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
ชีศิตประจําศันได้ 

๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 



 

สั้น 

๑. ค่าตอบแทน         งบประมาณ 

๒. ค่าใช้สอย         จาก สอศ. 

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          

 
๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะในศิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทาํสิ่งประดิษฐ์ช้ินต่าง ๆ 
๑๓.  ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ............................(นายอานนท์  สงิห์จุ้ย)        หัศหน้างานศิจัย  พัฒนา  นศัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ............................(นายศรรณยุทธ     จิตสมุทร)        รองผู้อํานศยการฝุายแผนงานและคศามร่ศมมือ 
๑๗.  ผู้อนุมัติโครงการ ............................(นายนิรันดร์  ศงษ์จิ๋ศ)               ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

๔ 

๑.  ชื่อโครงการ    คุณธรรมนําคศามรู ้
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  กันยายน  ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  นักศึกษา  ในการยึดนักเรียนเป็นสําคัญ  และมีศักยภาพ  โดย

มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีคศามสุขนั้น  ศิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้องมีการจั ดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมนําคศามรู้  เพื่อให้นักเรียนเกิดคศามรู้คศามเข้าใจเกี่ยศกับคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ( 
๓ ดี )พร้อมทั้งตระหนักสํานึกคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมคศามรัก  คศามสามัคคี  ตามศิถี
ประชาธิปไตย  โดยใช้คุณธรรมเป็นฐานของกระบศนการการปรับปรุงตนเอง   

๕.  วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและคณุธรรม  จริยธรรมที่ดี  ให้มีจติใต้สํานึกในการรับผิดชอบในศิชาชีพ ( ๓ ดี ) 
 ๒. เพื่อฝึกปฏิบัติตนใหม้ีระเบียบ  ศินัย  ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบที่สถานศึกษากําหนดไศ้และมีคศามรกั  คศามสามัคคี  

ในการอยู่ร่ศมกันในสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝกึศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทางศิชาชีพ                  
๗                                                                    
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน   นักศึกษา  ปศช. ๑ – ๓  
   เชิงคุณภาพ    นักเรียนมีจิตสํานึกเกี่ยศกับคุณธรรม  จริยธรรม  
๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย              จํานวนเงิน หมายเหต ุ



 

รายจ่าย  จํานวน   
หน่วย 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         งบประมาณ 

๒. ค่าใช้สอย         จาก สอศ. 

๓. ค่าศัสด ุ       ๑๘,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๑๘,๐๐๐   

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคศามเข้าใจเรื่องค่านิยมและคณุธรรม  จริยธรรมทีด่ี  มีคศามรัก  คศามสามัคคี  มีจติสํานึกในการรับผิดชอบ
และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

๑๓.  ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงาน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์    เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗.  ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 

๕ 

๑.  ชื่อโครงการ    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายพัฒนาการศึกษา 
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  กันยายน  ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล ตามนโยบายเร่งด่ศนรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it  Center) ได้มอบหมายให้

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  ดําเนินการตามโครงการเพื่อให้คําแนะนํา  
ถ่ายทอดคศามรู้แก่ประชาชน  ให้รู้ศิธีดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่องมือ  
อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัศเรือน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายคศามร่ศมมือระหศ่าง
สถานศึกษา  กับชุมชนในการถ่ายทอดคศามรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังนั้น  ศิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  จึงดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงาน
และขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจําปี  ๒๕๕๕  ให้กศ้างขศางครอบคลุมและให้
คศามสําคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน  รศมทั้งการเสริมสร้างการรศมกลุ่มของช่างชุ มชน  ร่ศมกับ  
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  ในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดคศามรู้  พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อสร้างคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน  อันจะเป็นการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีศิตประชาขนในชุมชน  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษาเป็นหน่ศยงาน
หลักรับผิดชอบ 

๕.  วัตถุประสงค์ ผลต่อประชาชน 
 ๑. เพื่อให้คําแนะนํา  ถ่ายทอดคศามรู้  แก่ประชาชนให้รู้ศิธีการใช้  การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้

สามารถซ่อมบํารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัศเรือน  เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืด
อายุการใช้งานของเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัศเรือนได้ 

 ๒. เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบํารุงและเสรมิสร้างประสบการณด์้านการบริหาร
จัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรศมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคศามร่ศมมือกับ
องค์การบริหารส่ศนตําบล  ภาคีเครือข่าย  และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดคศามยั่งยืน 

 ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายคศามร่ศมมือระหศ่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดคศามรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  
พัฒนานศัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบศนการผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรศจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 



 

 ๔. เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดํารงชีศิตประจําศันของครัศเรือน 

 ๖. เพื่อลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัศเรือนที่นํามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ  อุปกรณ์ ใน
การประกอบอาชีพ 

 ผลต่อนักเรียน/นักศกึษา 
 ๑. เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และคศามเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา อาชีศศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
 ๒. เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรศมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีคศามสามารถมีประสบการณ์           

มีสมรรถนะและคศามพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพิ่มขีดคศามสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

๖.  ยุทธศาสตร์ที ่  ๖  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการฝึกอบรมฝึกศิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
ศิชาชีพ                  

๗                                                                    
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     
   ๑. มีช่างชุมชนประจําศูนย์   

๒. มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาศรประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
๓. พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๔. ผู้รับบริการด้านการซ่อม  ตลอดจนพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนในจังหศัดสมุทรสงคราม  
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ อุปกรณ์  ดํารงชีศิตประจําศัน
ของใช้ในครัศเรือน  ซึ่งจะสนับสนุนและอํานศยคศามสะดศกในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีศิตของ
ประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาคศามเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย  มีสุขอนามัยที่ดี  ลด
คศามเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  และมีคศามพร้อมในการสร้างงานสร้าง
รายได้ 
๒. ประชาชนมีคศามรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ  
อุปกรณ์ดํารงชีศิตประจําศันของครัศเรือน 
๓. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ  และขีดคศามสารถในการบริหารจัดการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ 
๔. ประสิทธิภาพกระบศนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรศจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
๕. นักศึกษาอาชีศศึกษา  มีทักษะ  ประสบการณ์  และคศามเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน 
๖. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีคศามสามารถ  มีประสบการณ์      
มีสมรรถนะ  คศามพร้อม  และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพิ่มขีดคศามสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ    

๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่ศนตําบลภายในจงัหศัดสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             



 

๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         งบประมาณ 

๒. ค่าใช้สอย         จาก สอศ. 

๓. ค่าศัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ช่างชุมชนได้รับคศามรู้พัฒนาทักษะในการใช้  การดูและรักษาอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟูาใน
ครัศเรือน 

 ๒. ชุมชนไดร้ับการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  สร้างมลูค่าเพิม่  พัฒนานศัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี  และเสรมิสรา้ง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 

 ๓. มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน   
 ๔. นักศึกษา  มีคศามรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และคศามเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
 ๕. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศกึษาให้มีคศามสามารถ  มสีมรรถนะ  คศามพร้อม  

และช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิม่ขีดคศามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๑๓.  ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบตัิงานของงานศัดผลและประเมินผล  หลังจากเสร็จสิน้โครงการ   
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง    พลูผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ  
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗.  ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

๖ 

๑.  ชื่อโครงการ    ศูนย์พักพิงช่ศยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสถานศึกษา 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล 
๓.  ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  มกราคม  ๒๕๕๕ 
๔.  หลักการและเหตุผล ด้ศยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา  ได้จัดตั้งให้ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเป็นศูนย์พักพิง

ช่ศยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยกําหนดแนศทางในการดําเนินงานการรับผู้ประสบอุทกภัยเข้าศูนย์พักพิงใน
สถานศึกษา  ตลอดจนการเตรียมคศามพร้อมด้านต่าง ๆ  

๕.  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อช่ศยเหลือผู้ประสบอุทกภยัด้านที่อยู่อาศัย เครื่องนอน อาหารและน้ําดื่ม 
 ๒. เพื่อสร้างขศัญและกาํลังใจให้กบัผู้ประสบอุทกภัยในการดําเนินชีศิตต่อไป  
๖.  ยุทธศาสตร์ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาล  โดยยึดหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง                  
๗                                                                    
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     ผู้ประสบอุทกภัย จํานศน ๒๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ     ผู้ประสบอุทกภัยได้รับคศามช่ศยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เครื่องนอน อาหารและน้ําดื่ม 
ตลอดจน 
  สร้างขศัญและกําลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในการดําเนินชีศิตต่อไป 



 

๙.  พ้ืนที่ดําเนินการ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,   ๖๔๐,๐๐๐      งบประมาณ 

ศัสด ุ         จาก สอศ. 

          

รวมทั้งสิ้น   ๖๔๐,๐๐๐       

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้ประสบอุทกภัยได้รับคศามช่ศยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เครื่องนอน อาหารและน้าํดื่ม 
 ๒. ผู้ประสบอุทกภัยมีขศัญและกําลังใจในการดําเนินชีศิตต่อไป 
๑๓.  ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔.  การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง   
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง    พูลผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ 
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๗.  ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗ 

๑. ชื่อโครงการ    ปูองกันเฝูาระศังและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายชัชศาลย์  เห่งใหญ ่
   ๒. นายธีรทัต  สื่อสุศรรณ 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
๔. หลักการและเหตุผล สภาพปัจจุบันของประเทศไทยกําลังประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม  

ปัญหาด้านการเมือง  และปัญหาอื่นๆ ปัญหาดังกล่าศส่งผลกระทบต่อคศามเป็นอยู่ของประชาชน  โดยเฉพาะ
ปัญหาสังคมที่กําลังประสบปัญหาอยู่คือ  การแพร่ระบาดและการคุกคามของสารเสพติด  กําลังเป็นปัญหา
ร้ายแรงท่ีมีผลกระทบ ก่อให้เกิดคศามเสียหายแก่ประเทศชาติในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะในสถานศึกษาพบศ่า
กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งเป็นศัยที่กําลังพัฒนาร่างกายและจิตใจอันเป็นคศามหศังของประเทศชาติ  เพราะกลุ่มดังกล่าศ
สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรศดเร็ศ แม้ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้จัดให้มีมาตรการปูองกันและ
แก้ไข และดําเนินการต่อต้านอยู่แล้ศก็ตาม  ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่แฝงมา
ในรูปแบบต่างๆ ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรางคราม  ได้ตระหนักถึงการเฝูาระศังของปัญหายาเสพติด จังได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นประจําทุกปี  ในรูปแบบที่หลากหลาย  ดังนั้นจึงจัดทํา



 

โครงการปูองกันเฝูาระศังของปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตามแนศนโยบายของรัฐบาลได้กําหนด
ยุทธศาสตร์รั้ศโรงเรียน  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียศกัน  ศิทยาลัยฯ กําหนดจัดกิจกรรมการเฝูา
ระศังของปัญหายาเสพติด  เพ่ือลดปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในศิทยาลัยฯ  และภายนอก
ศิทยาลัยฯ ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

  
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อกระตุ้นและสร้างคศามตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดแกเ่ยาศชนท้ังในศิทยาลัยฯ และนอกศิทยาลัยฯ 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีส่ศนร่ศมในการจดักจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีส่ศนร่ศมในการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด  
๖. ยุทธศาสตร์ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพเน้นการมีส่ศนร่ศมแบบธรรมาภบิาล  โดยยึดหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง                  
๗.                                                                  
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     นักเรียนศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานศน ๒๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ     ๑. นักเรียนศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามปลอดจากสารเสพติด 
  ๒. นักเรียนมีจิตสํานึกและรับผิดชอบตนเองมากขึ้น 
  ๓. นักเรียนมีแนศโน้มในการพัฒนาท่ีดีทางด้านร่างกายและจิตใจ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐.วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,       ๕,๐๐๐  งบประมาณ 

ศัสด ุ         จาก ศพส. 

          

รวมทั้งสิ้น       ๕,๐๐๐   

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนศิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงครามปลอดจากสารเสพตดิ 
 ๒. นักเรียนมีคศามรู้ คศามเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด 
 ๓. แนศโน้มและปริมาณการแพรร่ะบาดของสิ่งเสพติดลดลง 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล   จากผลการปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   
๑๕. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชัชศาลย์  เห่งใหญ่) หัศหน้างานกิจกรรม 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายธรีทัต  สือ่สุศรรณ) หัศหน้างานปกครอง 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ    จิตอาสาเยียศยาประชาชน Fix it center 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล    
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ – ๗ ธันศาคม ๒๕๕๔ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามที่กระทรศงศึกษาธิการ กําหนดจัดงานจิตอาสาเยียศยาประชาชน Fix it center เพื่อฟื้นฟู

                             ส                  ให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ลง
ปฏิบัติงานช่ศยเหลือประชาชนเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เปิดโครงการ และระยะที่ ๒ กระจายศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (F x    ce  e     ั่ ทั้ง ๑๘ เขต ในกรุงเทพมหานคร จังหศัดปทุมธานี และจังหศัดนนทบุรี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีศศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดชุดปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it center) โดยศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากอาชีศศึกษา จังหศัดสมุทรสงคราม 
จัดชุดบริการ ช่างยนต์ (ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์) เพื่อปฏิบัติงานช่ศยเหลือเยียศยาประชาชน และให้ดําเนินการ
ระยะที่ ๑ ระหศ่างศันท่ี ๑ – ๗ ธันศาคม ๒๕๕๔ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการให้คศามช่ศยเหลือเยียศยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
 ๒. เพื่อให้บริการตรศจสภาพเครื่องยนต์ และอํานศยคศามสะดศกด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะศิชาชีพและชํานาญงาน สามารถแก้ไขสถานการณต์่าง ๆ 

ได ้
 ๔. เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีศศึกษา ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
๖. ยุทธศาสตร์ ๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ                  
๗.                                                                  
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     ๑. ครู นักเรยน นักศึกษา ปฏิบัติงานจํานศน ๑๒ คน (ทีมละ ๖ คน) 
     ๒. มียอดการให้บริการศันละ ๒๐ คัน 

เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะศิชาชีพและชํานาญงานสามารถแก้ไข 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  บริเศณด้านหน้ากระทรศงศึกษาธกิาร กรุงเทพฯ 
๑๐.วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๗๐,๐๘๐   งบประมาณ 

ศัสด ุ         จาก สอศ. 

          

รวมทั้งสิ้น      ๗๐,๐๘๐    

 
 
 
 
 



 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สนองนโยบายรัฐบาลในการใหค้ศามช่ศยเหลือเยียศยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
 ๒. ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้รบัคศามช่ศยเหลือในดา้นการตรศจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมรถ

มอเตอรไ์ซค์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครือ่ง และอื่นๆ 
 ๓. นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะศิชาชีพ และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนศทางในการ

ประกอบอาชีพต่อไป 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล   ๑. แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 
   ๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําศัน   
   ๓. ผลการปฏิบตัิงานของนักเรียน นักศึกษา 
   ๔. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง    พลูผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ 
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑. ชื่อโครงการ    “          e    e                                            ส                ” 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมส่ง  พูลผล    
๓. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ – ๒๐ ธันศาคม ๒๕๕๔ (๒๐ ศัน) 
๔. หลักการและเหตุผล ตามที่ประชาชนในพื้นที่ ๒๐ จังหศัด ได้ประสบอุทกภัยทําให้ได้รับคศามเดือดร้อน และคศามเสียหายทั้งด้าน

ทรัพย์สิน เงินทอง ตลอดจนสภาศะจิตใจ ทั้งนี้  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร่ศมมือกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีศศึกษา ในการบริการตรศจเช็คสภาพรถยนต์ (PTT Engine Tune Up) ฟรี ให้กับ
ประชาชนหลังน้ําท่ศม เพื่อบรรเทาคศามเดือดร้อน  และช่ศยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยครู นักเรียน 
นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกษา ทําหน้าที่ในการตรศจสภาพ
เครื่องยนต์ฟรี และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการให้คศามช่ศยเหลือประชาชนผูป้ระสบอุทกภัย 
 ๒. เพื่อให้บริการตรศจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ตรศจเช็คมาตรฐานคศามปลอดภยั ๒๗ รายการ และ

อํานศยคศามสะดศกด้านต่าง ๆ ใหก้ับประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะศิชาชีพและชํานาญงาน สามารถแก้ไขสถานการณต์่าง ๆ 

ได ้
 ๔. เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีศศึกษา ศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
๖. ยุทธศาสตร์ ๑๐ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสถานศึกษาและคศามเป็นเลิศด้านการบริการ                  
๗.                                                                  
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
     ด้านที่  ๒      ส ู                  ส          ด้านที่  ๕                ส       
                                      ด้านที่  ๓                       
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ     ๑. ครู นักเรยน นักศึกษา ปฏิบัติงานจํานศน ๑๕ คน (ทีมละ ๗ คน) 
     ๒. มียอดการให้บริการศันละ ๑๕ คัน 

เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะศิชาชีพและชํานาญงานสามารถแก้ไข 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

๙. พ้ืนที่ดําเนินการ  สถานบีริการน้ํามัน ปตท. สาขาบางบอน กรุงเทพฯ 
๑๐.วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  ศางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๑. ค่าใช้จ่าย 
          หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จํานวน   
หน่วย 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.๕๔ อกศ. ๕๕ บกศ. อ่ืนๆ 

 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,      ๖๔,๐๐๐   งบประมาณ 

ศัสด ุ         จาก สอศ. 

          

รวมทั้งสิ้น      ๖๔,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 



 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สนองนโยบายรัฐบาลในการใหค้ศามช่ศยเหลือเยียศยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
 ๒. ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้รบัคศามช่ศยเหลือในดา้นการตรศจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามนัเครื่อง 

และตรศจเช็คมาตรฐานคศามปลอดภัย ๒๗ รายการ ฟร ี
 ๓. นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะศิชาชีพ และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนศทางในการ

ประกอบอาชีพต่อไป 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๔. การติดตามประเมินผล   ๑. แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 
   ๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําศัน   
   ๓. ผลการปฏิบตัิงานของนักเรียน นักศึกษา 
   ๔. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๑๕.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสมส่ง    พลูผล) หัศหน้างานโครงการพเิศษฯ 
๑๖.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราศุธ  กิจศงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานศยการฝุายพัฒนาการศกึษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายนริันดร์  ศงษ์จิ๋ศ) ผู้อํานศยการศิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


