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ค าน า 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  ตามงบประมาณประจ าปีที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยด าเนินการตามนโยบาย,ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา  และการพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ภายในสถานศึกษา  ให้มี
ความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาวิชาชีพ  ทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพปกติสาขาต่าง  ๆ 
แก่นักเรียน – นักศึกษา รวมทั้งให้บริการทางด้านวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
ยั่งยืน  และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7  เล่มนี้เนื้อหาประกอบไปด้วยแผนงานและโครงการต่างๆ 
ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ตาม
แผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป    
   

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ส่วนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปและสภาพแวดล้อม ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

******************** 
 

 ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ  และผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ  โดยให้มีรูปแบบของสถานศึกษาที่ประหยัดมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระบบ  (หลักสูตร  ปวช. ,ปวส)   และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ๔  ประเภทวิชา  ได้แก่   
ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม โดยให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา   
(ที่ราชพัสดุฯ)   โดยได้รับงบประมาณ ๓๖ ล้านบาท  เพ่ือทําการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารหอประชุม 
๑ หลัง บ้านพักคร ู๓ หลัง ๑๘ หน่วย บ้านพักผู้อํานวยการ ๑ หลัง 

วิทยาลัยฯ ไดร้ับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้เปิดสอนในระยะแรก 
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โดยใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่ออาคารเรียนก่อสร้างเสร็จก็ทําการย้าย
นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามมาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน  

ผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

๑. นายสุริวงศ ์ วงศ์ทองเหลือ ปี  ๒๕๓๙  -   ๒๕๔๙ 
๒. นายวิสิฐ ธนกิจอําไพ ปี  ๒๕๔๙   -   ๒๕๕๒ 
๓. นายนิรันดร ์ วงษ์จิ๋ว  ปี  ๒๕๕๓   -   ปัจจุบัน 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย      ต้นไทร 

ต้นไทร  คือ ต้นไม้ที่มีก่ิงใบ แผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาล ให้ความร่มเย็น และนําความสุขมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย           

สีประจ าวิทยาลัย     สีม่วงอ่อน 
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนหวานน่ารัก ความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ 

ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๒ ถนนเอกชัย ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง

สมุ ท รส งคราม  จั งหวั ดสมุ ท รส งคราม  รหั ส ไปรษณี ย์  ๗๕๐๐๐  โทรศั พท์  ๐๓๔  - ๗๑๖๓๔๓                    
แฟกซ์ ๐๓๔ –๗๑๖๓๔๓ ต่อ ๑๒๓ Website www.ssptc.ac.th  E-Mail  address ssptc@hotmail.com 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าสถานศึกษา 

 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึง
มีอยู่ทั้งหมด ๓ สถานศึกษา โดยสังกัดอยู่ใน " สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา " จึงใช้ตราสัญลักษณ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถานศึกษา     

ปรัชญาของสถานศึกษา    

 ทักษะเยี่ยม          เปี่ยมความรู้       เชิดชูคุณธรรม              สัมพันธ์ชุมชน 

ความหมายของปรัชญาสถานศึกษา 

ทักษะเยี่ยม         ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ตระหนักว่าสังคมคาดหวังคุณภาพและประโยชน์สูงสุดของ
งานที่ช่างผลิตขึ้นมา   ฉะนั้นจะต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ  จนเกิดเป็นทักษะ  
พัฒนาฝีมือของตนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

เปี่ยมความรู้         ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ตระหนักว่านักเรียน    นักศึกษา   ที่จะจบออก                       
ไปสู่สังคมในปัจจุบันนี้  จะต้องมีความรู้    รู้จริง   จึงจะอยู่ดีมีความสุขกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน 

เชิดชูคุณธรรม  ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ    ตระหนักว่าตนเป็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของเพ่ือนมนุษย์
จักต้องพัฒนาจิตใจให้ถึงพร้อมในคุณธรรมของมนุษย์นั่นคือ   ความไม่เห็นแก่ตัว   
หากเห็นแก่ประโยชน์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่ตั้ง   ยกย่องและให้เกียรติผู้มีอาวุโส   และ
ผู้มีคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ 

สัมพันธ์ชุมชน ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ   ตระหนักอยู่เสมอว่ามนุษย์สามารถใช้พลังในตัว    ได้
สูงสุด  ต่อเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   บุคลากรของวิทยาลัยรู้จักใช้พลังใน
ตัวให้ยังประโยชน์แก่มวลชน  โดยไม่มีขีดจํากัด 

 

เอกลักษณ์  เป็นสถานศึกษาเพ่ือการฝึกอาชีพ 
 

อัตลักษณ์  ฝึกอาชีพ บริการชุมชน 
 

จุดเน้น จุดเด่น  จัดการศึกษาวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน 
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วิสัยทัศน์ (vision) 
 มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอาชีพที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับเทคนิค ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
 - จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 - จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 - ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2556 – 2559 
 - เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 
 - ให้บริการด้านวิชาชีพ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
 - ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้และภาคอุตสาหกรรม 
 - จ านวนผู้เรียนทางด้านวิชาชพีเพ่ิมข้ึน ภายใต้หลักคุณธรรมน าความรู้ 
 - สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม 
 - พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
 - ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ( SWOT Analysis) 
จุดเด่น 
 ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 



7 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผู้เรียน ประมวลได้ว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่  กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ควรได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 ด้านครูผู้สอน สรุปได้ว่า ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
 ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ 
 
 โอกาส 
 - ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 - ผู้ปกครองมีความขยัน หมั่นเพียร เสียสละเพ่ือส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพท าสวนและการ
ประมง  มีการท าการเกษตรแบบพอเพียง 
อุปสรรค 
 - ผู้ปกครองอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน แบบบ้านสวน ห่างไกลจากตัวเมือง  ใช้เวลาเดินทางนาน 
 - ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 

ยุทธศาสตร์  

เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการ  และพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม  ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการฯ  ยุทธศาสตร์ดังนี้                             
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.2)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  
 กลยุทธ์ ๑.๑  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ ๑.๒ การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
 กลยุทธ์ ๑.๓ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
   ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
   ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี 
   คุณภาพและมาตรฐาน 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนาการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี
   คุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ ๑.๒ การจัดท าแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ ๑.๓ การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ ๑.๔ การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ ๑.๕ การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ ๑.๖ การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการ 
   อาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
 กลยุทธ์ ๒.๒ บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ ๒.๓ ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียน 

 กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
   สังคม  ท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาศูนย์วิทยบริการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
      กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ และผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือให้สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพหลัก อาชีพรองได้ 
     กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ 
      กลยุทธ์ ๒.๓ พัฒนาบุคลากร สื่อ เพื่อสามารถอบรมวิชาชีพผู้ด้อยโอกาส 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
เป้าประสงค์  มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนา
   อาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ ๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ ๑.๒ ส่งเสริม เผยแพร่การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ ๒.๑ สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ ๒.๒ สนับสนุนให้นักเรียนจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ ๒.๓ น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและนักเรียนไปใช้
   ประโยชน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก 

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
   พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ ๑.๑ จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ ๑.๒ ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ ๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอก 
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 
 กลยุทธ์ ๒.๓ พัฒนาอาชีพให้พลเมืองได้พ่ึงพาตนเองด้านอาชีพ 
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แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
 กลยุทธ์ ๓.๑ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
   ระดับสากล 
 กลยุทธ์ ๓.๒ ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
 กลยุทธ์ ๓.๓ สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีก
   อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 กลยุทธ์ ๓.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 กลยุทธ์ ๑.๑ จัดท าแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 กลยุทธ์ ๑.๓ จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา  พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ ๑.๔ ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรวิชาชีพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ ๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
 กลยุทธ์ ๒.๒ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา 
 กลยุทธ์ ๒.๓ ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 กลยุทธ์ ๒.๔ การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ ๒.๕ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์  สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพภายในระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ ๑.๒ บริหารจัดการโดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ ๒.๑ ก าหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
 กลยุทธ์ ๒.๒ จัดส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การประเมินผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ ๓.๑ จัดท าแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ ๓.๒ ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดท า SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
 กลยุทธ์ ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและผลการประเมินผลและติดตามผลการ
   ประกันคุณภาพภายใน 
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ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๕7 

ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตร ๒ ระดับคือ 
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ

เทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ๓ ปี  
สาขาวิชามี ๓ สาขาวิชา 

   สาขาวิชาเครื่องกล    

   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    

   สาขาวิชาพณิชยการ  

       สาขางานมี ๕ สาขางาน 

   สาขางานยานยนต์     

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

   สาขางานการบัญชี 

   สาขางานการขาย 

   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.๖  
(รับเฉพาะบางรายวิชา) เข้าศึกษาต่อ ๒ ปี  
สาขาวิชามี ๔ สาขาวิชา 

   สาขาวิชาเครื่องกล  
   สาขาวิชาการตลาด 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   สาขาวิชาบัญชี 
 

       สาขางานมี ๔ สาขางาน 
   สาขางานเทคนิคยานยนต์  
   สาขางานการตลาด 
   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
   สาขางานการบัญชี 

๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มี ๕ สาขาวิชา 
 

   สาขาวิชาช่างยนต์  
- การขับรถยนต์ 
- การบ ารุงรักษารถยนต์ 
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   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

- โปรแกรม MS – Windows, MS -  Word, MS – Excel 
- การสร้างเว็บเพจ 
- โปรแกรมประมวลผลค าประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม) 
- โปรแกรมน าเสนอข้อมูลประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม) 
- โปรแกรมตารางงานประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม) 
- พิมพ์ดีดไทยประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ (แกนมัธยม/ประถม) 
 

  

   สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป 
- ตัดผม  -  เสริมสวย 
- การซอยผม – ดัดผม 
 

   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- ขนมอบ ๑ 
- ขนมอบ ๒  
- อาหารไทยและขนมอบ 
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ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
อาคาร ๑  อาคารอ านวยการ 

- ชั้นที่ ๑ ห้องงานธุรการ 
- ห้องรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวางแผนและ ความ
 ร่วมมือ, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา และฝ่ายวิชาการ 
- ห้องทะเบียน 
- ห้องประชาสัมพันธ์ 
- หอประชุม 
- ห้องงานเอกสารการพิมพ์ 
- ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อ านวยการ 
 

อาคาร ๒    - ชั้น ๑ ห้องงานวางแผนและงบประมาณ ,งานศูนย์ข้อมูล,  
     และงานความร่วมมือ, ห้องงานพัสดุ, ห้องสาขาวิชาอาหาร 
     และโภชนาการ, ห้องสหการร้านค้า และห้องประชุม 

- ชั้น ๒ ห้องงานแนะแนว ,ห้องสมุด,ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์,
 ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี และห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 
- ชั้น ๓  ห้องเรียนพิมพ์ดีด, ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี, 
 ห้องเรียนสาขาวิชาการขาย,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนรวม 
 

อาคาร ๓    - ชั้น ๑ ห้องพักครูช่างยนต์, ห้องเรียนสาขาวิชาเครื่องกล  
     และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเครื่องกล 

- ชั้น ๒ ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ, ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 
- ชั้น ๓ ห้องเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

อาคารอเนกประสงค์  - อาคารโรงอาหารและห้องงานกิจกรรม, ห้องงานวิชาการ 
     งานพัฒนาหลักสูตร และงานวัดผลและประเมินผล 
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2556    

     

  
            

  
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556 
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 

เดือน  ไฟฟ้า   น้ าประปา   ไปรษณีย์   โทรศัพท์    อินเตอร์เน็ต   รวม  
ต.ค.-55 46,311.34 9,287.23 2,898.00 1,295.07 4,756.69 64,548.33 
พ.ย.-55 55,201.30 10,565.97 1,397.00 623.81 3,745.00 71,533.08 
ธ.ค.-55 51,798.10 10,089.36 953 2,394.08 5,384.52 70,619.06 
ม.ค.-56 43,671.66 13,920.70 - 2,269.67 3,745.00 63,607.03 
ก.พ.-56 51,913.54 13,861.85 2,574.00 1,568.14 9,095.00 79,012.53 
มี.ค.-56 45,156.21 11,949.23 2,432.00 1,230.18 6,420.00 67,187.62 
เม.ย.-56 38,754.50 10,978.20 816 498.25 6,420.00 57,466.95 
พ.ค.-56 50,840.27 9,418.68 1,121.00 424.79 6,420.00 68,224.74 
มิ.ย.-56 59,658.03 12,773.13 805 2,445.43 6,420.00 82,101.59 
ก.ค.-56 59,360.71 11,007.63 1,080.00 1,365.38 6,420.00 79,233.72 
ส.ค.-56 54,758.74 10,272.00 1,294.00 1,068.93 2,675.00 70,068.67 
ก.ย.-56 56,675.51 12,684.85 - 983.22 3,745.00 74,088.58 

รวม 614,099.91 136,808.83 15,370.00 16,166.95 65,246.21 847,691.90 
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ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายค่าวัสดุฝึก ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

ล าดับ
ที ่

แผนกวิชา งบประมาณวัสดุฝึก 

1 ยานยนต์              149,861.71  
2 อิเล็กทรอนิกส์                16,375.12  
3 บัญชี                40,000.00  
4 การขาย                39,195.00  
5 คอมพิวเตอร์                33,148.00  
6 สามัญสัมพันธ์                20,623.00  
7 ระยะสั้น                62,511.62  

รวม              149,861.71  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาปีงบประมาณ 2556 

สาขาวิชา/สาขางาน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ปี 1  ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ยานยนต์ 36 38 29 103 - - - - - - 
เทคนิคยานยนต์ - - - - 14 11 25 - - - 
การบัญชี 12 6 8 26 - - - - - - 
การขาย/การตลาด - 4 3 7 - - - - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 13 9 40 - - - - - - 
อิเล็กทรอนิกส์ 6 5 4 15 - - - - - - 

รวม 191 25 - 
รวมนักศึกษาในระบบ 216 

เทียบโอนประสบการณ์ 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 

ปี 1  ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน) - - - - 11 1 12 - - - 
การบัญชี (เทียบโอน) - - - - - 4 4 - - - 
การตลาด (เทียบโอน) - - - - 8 10 18 - - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) - - - - 23 15 38 - - - 
รวมนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ 72 

หลักสูตรระยะสั้น 351 
นักเรียนนอกระบบ/นอกระบบอ่ืน ๆ  
- หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม/
ประถม 

1,361 

- 108 อาชีพ 718 
รวมนักศึกษานอกระบบ 2,502 

รวมทั้งสิ้น 2,718 
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕7 

แผนก 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕7 รวมท้ังสิ้น 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ( คน ) 

ปี 
๑ 

ปี 
๒ 

ปี 
๓ รวม 

ปี 
๑ 

ปี 
๒ รวม 

ปี 
๑ 

ปี 
๒ รวม   

ยานยนต์ ๘๐ - - ๘๐ - - - - - - ๘๐ 
เทคนิคยานยนต์ - - - - 20 - ๒0 - - - ๒๐ 
การบัญชี 15 - - 15 - - - - - - 15 
การขาย/การตลาด 15 - - 15 - - - - - - 15 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ - - ๓๐ - - - - - - 30 
อิเล็กทรอนิกส์ ๒๐ - - ๒๐ - - - - - - 20 

รวม 160 ๒๐ - 180 
รวมนักศึกษาในระบบ 180 

เทียบโอนประสบการณ ์ - 
- การบัญช ี - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 
- การขายและการตลาด - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 
- แผนกคอมพิวเตอร ์ - - - - 2๐ - 2๐ - - - 20 
- เทคนิคยานยนต ์ - - - - ๒๐ - ๒๐ - - - ๒๐ 
นักศกึษาผู้ด้อยโอกาส - - - - - - - - - - - 

รวม 
 

- 
 

8๐ - 8๐ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
           

 - หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประชาชนท่ัวไป) 

- - - ๒,300 - - - - - - ๒,๓0๐ 

รวมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ - - - 2,300 - - - - - - ๒,๓0๐ 

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ             
 - หลักสูตรเสริมวิชาชีพ 
(แกนมัธยม/ประถม) 

- - - ๔๐๐ - - - - - - ๔๐๐ 

- 108 อาชีพ - - - ๑,๔๐๐ - - - - - - ๑,๔๐๐ 
รวมหลักสูตรนอกระบบอืน่ ๆ - - - 1,800 - - - - - - 1,800 

รวมท้ังสิ้น ๔,360 
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รายชื่อและระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระดับ
การศึกษา 

สาขาวิชา / วิชาเอกของ
วุฒิสูงสุด 

ชื่อย่อ
การศึกษา 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 
ณ วช.สส. 

1 นายสราวุธ กิจวงศ์ภักดิ ์ ปริญญาโท บริหารอาชีวศึกษา คม. รองผู้อ านวยการ 31 พ.ค. 41 
2 นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ปริญญาโท บริหารอาชีวศึกษาเทคนิค

ศึกษา 
คอ.ม. รองผู้อ านวยการ 29 มิ.ย. 47 

3 นางสาวเฉลมิพร สายสนิท ปริญญาตร ี เลขานุการ บธ.บ. ครู คศ. ๒ 11 มิ.ย. 42 
4 นางสาวโสพิศม์  ประยรูหงษ์ ปริญญาตร ี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) ศศ.บ. ครู คศ. ๑ ๙ ธ.ค. 51 
5 นางอุษณิษา ยอดพิจิตร ปริญญาตร ี การตลาด บธ.บ. ครู คศ. ๑ 13 ธ.ค. 53 
6 นายอานนท์ สิงห์จุ้ย ปริญญาตร ี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ วศ.บ. ครู คศ. ๑ 13 ธ.ค. 53 
7 นางจันทนา สมนึก ปริญญาตร ี คหกรรมศาสตร ์ คบ. ครูผู้ช่วย 1 พ.ค. 55 
8 นางสาวสุกัญญา ม่วงอยู ่ ปริญญาตร ี วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. ครูผู้ช่วย 12 ต.ค. 55 
9 นายสุจินต ์ นุชประเสริฐ ปริญญาตร ี วิศวกรรมเครื่องกล คอบ. ครู คศ. 1 1 เม.ย. 56 

10 นางสาวเรืองรตัน ์ นิลอุบล ปริญญาตร ี การตลาด บธ.บ. พนักงานราชการ 12 ต.ค. 41 
11 นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ ปริญญาตร ี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. พนักงานราชการ 17 พ.ค. 42 
12 นายสมชาย ด าสง่า ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ. พนักงานราชการ 13 พ.ค. 42 
13 นายธเนศ บุญโตนด ปริญญาตร ี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.บ. พนักงานราชการ 13 พ.ค. 42 
14 นายอุเทน พร้อมมูล ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์การกีฬา วธ.บ. พนักงานราชการ 16 ก.ค. 44 
15 นายจรัญ บุญรอด ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ คบ. พนักงานราชการ 14 ต.ค. 54 
16 นางสาวจิตวรรณ แซ่หล ี ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต อศบ. พนักงานราชการ 1 ส.ค. 55 
17 นางสาวสุภตัรา ทรัพย์อุปการ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วทบ. พนักงานราชการ 1 ส.ค. 55 
18 นางพชรมน ซื่อตรง ปริญญาตร ี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) บธ.บ. พนักงานราชการ 10 ต.ค. 54 
19 นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ ่ ปริญญาตร ี การศึกษา  

(บริการการศึกษา) 
คบ. ครูจ้างสอน 1 เม.ย. 43 

20 นายพิรุณ ก้อนทอง ปริญญาตร ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. ครูจ้างสอน 13 พ.ค. 45 
21 นายธีรทัต สื่อสุวรรณ ปริญญาตร ี วิศวกรรมเครื่องกล คอ.บ. ครูจ้างสอน 9 พ.ค. 48 
22 นางสาวเสาวรส เมืองเสน ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร ์ คอ.บ. ครูจ้างสอน 1 เม.ย. 53 
23 นางสาวนฤมล ทรัพย์ส าราญ ปริญญาตร ี การศึกษา (คหกรรมศาสตร์) คบ. ครูจ้างสอน 1 ธ.ค. 48 
24 นางสาวพัสกร เหมือนพิมพท์อง ม. 3 มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ช านาญ 

การ 
ครูจ้างสอน 13 พ.ค. 45 

25 นางสาวสรวยี ์ งามวงศ ์ ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์) 

คอ.บ. ครูจ้างสอน 1 พ.ย. 56 

26 นางสาวกรรณิกา แก้วฉุย ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม. ครูจ้างสอน 1 พ.ย. 56 
27 นางสาวอัจฉรา จันทามิ ปริญญาตร ี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 15 ต.ค. 44 
28 นางสาวมนัสนันท ์ พึ่งตัว ปวส. บริหารธรุกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 8 มิ.ย. 48 
29 นางสาวศรีวัย ผัดด ี ปริญญาตร ี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) บธ.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 26 พ.ค. 51 
30 นางสาวขวัญชนก เต็มกลิ่น ปริญญาตร ี วิทยาการคอมพิวเตอร ์ วท.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 12 มิ.ย. 50 
31 นางสาวปุญยภา ด าสง่า ปริญญาตร ี ศิลปะศาสตร ์(ภาษาไทย) ศส.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 8 ต.ค. 50 
32 นางจินตนา พุ่มทับทิม ปวส. บริหารธรุกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าท่ีธรุการ 26 พ.ค. 50 

33 นางสาวศุภนาร ี ประยรูหงษ์ ปริญญาตร ี
การจัดการทั่วไป 

(การตลาด) 
ศศ.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 26 พ.ค. 50 

34 นางศิริรัตน ์ พระหันธงชัย ปวส. บริหารธรุกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 26 พ.ค. 51 
35 นางสาวพัชราภรณ ์ สุวรรณพาเพลิน ปริญญาตร ี การจัดการทั่วไป บธ.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 27 ก.ค. 52 
36 นางสาวพรหมพร รักธรรม ปวส. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ธ.ค. 53 
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รายชื่อและระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระดับ
การศึกษา 

สาขาวิชา / วิชาเอกของวุฒิ
สูงสุด 

ชื่อย่อ
การศึกษา 

ต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 
ณ วช.สส. 

๓๗ นางสาวพรหมพร รักธรรม ปวส. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ธ.ค. 53 
๓๘ นางสาวประภัสสร มังกรวงค ์ ปวส. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ มี.ค. ๕๔ 
๓๙ นางสาวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 12 พ.ย. 55 
๔๐ นางสาวสายพณิ อรุณรักษา ป.๖ - ป.๖ นักการภารโรง ๑๓ ต.ค. ๕๑ 
๔๑ นายสุรินทร นิลมิตร ป.๖ - ป.๖ นักการภารโรง ๒ ก.พ. ๔๗ 
๔๒ นายสมยศ สุทธวาวัน ม.3 มัธยมตอนต้น ม.3 นักการภารโรง 2 ก.ค. 55 
๔๓ นายภูม ิ กลิ่นจ าปา ป.๖ - ป.๖ พนักงานขับ

รถยนต ์
๗ ต.ค. ๕๑ 
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รายละเอียดอัตราก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจ าปี 2557 

 

ฝ่าย/แผนก 
จ านวนคน ระดับการศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

บุคลากรครู        
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม              
สาขาวิชาเครื่องกล ๕ - ๕ - ๕ -  
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑ 2 ๓ - ๓ -  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   - - - - -  
สาขาวิชาการบัญชี - ๒ ๒ - ๒ -  
สาขาวิชาการขายและการตลาด - ๔ ๔ - ๔ -  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ๒ ๓ - ๓ -  
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ๒ ๒ ๔ - ๔ -  
แผนกวิชาคหกรรม - ๒ ๒ ๑ 1 -  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ - ๑ ๑ - ๑ -  

รวม ๙ ๑๕ ๒๔ ๑ ๒๓ -  
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่
ธุรการ/นักการ)             

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศึกษา - ๑ ๑ 1 - -  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ - ๑ ๑ ๑ - - 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ - ๑ ๑ - ๑ -  
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - ๑ ๑ - ๑ -  
เจ้าหน้าที่งานการเงิน - ๑ ๑ ๑ - -  
เจ้าหน้าที่บัญชี - ๑ ๑ 1 - -  
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร - ๑ ๑   ๑    
เจ้าหน้าที่พัสดุและอาคารสถานที่ - ๒ ๒ - ๒ -  
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ - ๑ ๑ 1 - -  
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ - ๑ ๑ - ๑    
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ - ๑ ๑ 1 - -  
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ ๑ - -  
คนงาน/ภารโรง/แม่บ้าน ๒ ๑ ๓ ๓ - -  

รวมลกูจ้างช่ัวคราว ๓ ๑๓ ๑๖ ๑๐ ๖ -  
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ๒๘ ๔๐ ๑๑ ๒๙ -  
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บุคลากรสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 

ฝ่าย/แผนก 
จ านวนคน ระดับการศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

รองผู้อ านวยการ ๒ - ๒ - - ๒  
คร ู 2 3 5 - 5 -  
ครูผู้ช่วย ๒ 2 2 - 2 -  
พนักงานราชการ ๔ ๕ ๙ - ๙ -  
ครูจ้างสอน ๓ ๕ ๘ - ๘ -  
ลูกจ้างชั่วคราว ๓ ๑๓ ๑๖ ๑๐ ๖ -  

รวม 14 ๒8 ๔2 ๑๐ ๓๐ 2  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเภทรายจา่ย 
งบประมาณปีที่ผ่านมา รายจ่ายจริงปทีี่ผ่านมา 

คงเหลือ 
งปม. บกศ. อกศ. 55  อกศ.56 งปม. บกศ. อกศ. 55 อกศ.56 

1. งบบุคลากร     
   เงินเดือนและค่าจ้างประจ า      3,234,176.60   -   -   -      3,234,176.60   -   -   -                     -    
   พนักงานราชการ      1,737,240.00   -   -   -      1,595,328.52  - - -        141,911.48  

รวม      4,971,416.60   -   -   -      4,971,416.60  - - -        141,911.48  
2. งบด าเนินงาน     
   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ      3,960,100.00      1,372,530.40       86,933.73      1,563,150.00      3,959,828.93         986,886.00        86,830.40      1,562,017.16         387,151.64  
   ค่าสาธารณูปโภค        557,312.00         300,000.00   -   -         557,312.00         291,099.60   -   -            8,975.63  

รวม      4,517,412.00      1,672,530.40       86,933.73      1,563,150.00      4,517,140.93      1,277,985.60        86,830.40      1,562,017.16         396,127.27  
3. งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์        948,800.00         309,912.00   -   -         948,800.00         270,870.00  - -         11,542.00  
   ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      1,588,888.00   -   -   -      1,588,888.00  - - - - 

รวม      2,537,688.00         309,912.00   -   -      2,537,688.00         270,870.00  - -         11,542.00  
4.งบอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี )     
- ค่าหนังสือ  -   -   -         481,000.00   -   -   -         406,689.00          74,311.00  
- ค่าเครื่องแบบ  -   -   -         194,400.00   -   -   -         194,400.00                     -    
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   -       45,011.45         204,725.00   -   -        44,631.00         173,720.06          31,385.39  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  -   -   -          49,680.00   -   -   -          49,680.00                     -    
- ค่าจัดการเรียนการสอน  -   -   -      1,538,000.00   -   -   -      1,451,066.27          86,933.73  

รวม  -   -       45,011.45      1,563,150.00   -   -        44,631.00      1,562,017.16         192,630.12  
5. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
รวมทั้งสิ้น 12,026,516.60  1,982,442.40   131,945.18   3,126,300.00    12,026,245.53   1,548,855.60   131,461.40   3,124,034.32     742,210.87  
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โครงการพิเศษ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

เทศกาลปีใหม่ 
3,360.00 3,360.00 

0.00 
2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 604,000.00 603,973.35 26.65 
3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก

ให้ได้มาตรฐาน 
594,000.00 593,999.03 

0.97 
4 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

เทศกาลสงกรานต์ 
5,000.00 1,880.00 

3,120.00 
5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
40,000.00 39,754.00 

246.00 
6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 210,000.00 209,859.40 140.60 
7 โครงการคุณธรรมน าความรู้ 45,000.00 45,000.00 0.00 
8 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ 
531,300.00 531,296.52 

3.48 
9 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

แบบครบวงจร 
160,000.00 159,957.14 

42.86 
10 โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าขององค์กรวิชาชีพ 20,000.00 20,000.00 0.00 
11 โครงการส่งเสริมการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เรียนจบ พบงาน 
10,000.00 10,000.00 

0.00 
12 โครงการติดตามผลการด าเนินงานของอาชีวศึกษา 

ปี 2556 
5,000.00 5,000.00 

0.00 
13 โครงการอาชีวสร้างชาติ Emporwering Thailand 48,560.00 48,342.50 217.50 
14 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนที่

ยากจน 
78,000.00 78,000.00 

0.00 
 รวมโครงการพิเศษ 2,354,220.00 2,350,421.94 3,798.06 
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ส่วนที่ 2  
การจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 – 2558 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

***************************** 
รายละเอียดการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการ Flagship 
๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
๔.๑ นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๒ 
 

สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทาง
ร่างกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับ
การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอน  เพ่ือขยายโอกาสให้
กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา  

 

นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง  
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่
ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
ด าเนิน “โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชน  
เพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 
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โครงการ Flagship: 
๒. พัฒนาคร ูขบวนการผลิต การขาดแคลนคร ูมาตรฐานครู มาตรฐานความก้าวหน้า 
๔.๑ นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๓ 
 

ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
ครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู  โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผล
ของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหา
หนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล  พัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษา 
โครงการ Flagship : ๓. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน / ๔. พัฒนาองค์ความรูแ้ละการวิจัย/    ๕. 
การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ / ๖. การส่งเสริมการมีงาน
ท า 
๔.๑ นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๑ 
 

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการยกระดับ
องค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้ง
ความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และภาษาถ่ิน จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก
ระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไป
จากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ 
พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมใน
ระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และด าเนินการให้การศึกษาเป็น
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่
พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๔  
 

จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม  และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้
มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบ
อาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ า
ชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน  ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ 
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นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๖  
 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทางปัญญา
และนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จ าเป็น พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา 

โครงการ Flagship :  
๗. การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมโลก อาเซียนตามภูมิภาคต่างๆ 
๘. การบริหารจัดการกลยุทธ ์
๔.๑ นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๗  
 

เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 

 

โครงการ Flagship :  
๙. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๑ นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔.๑.๕ 
 

 

เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็นเครื่องมือใน
การเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้
มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตเพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐาน
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถ
ด าเนินการตาม ภารกิจได้ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
           

            
            
            
            
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
A 1 ประเมินและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

 
A 2 พัฒนาระบบการ
จัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

 

A 11 จัดทํากรอบคณุวุฒิแห่งชาต ิคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ 

A 12 หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

A 13 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

A 14 สื่อการเรียนการสอน 

A 15 วิจัยและพัฒนา 

A 16 ระบบดูแลนักเรียน 

A 21 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คณุภาพ 

A 22 มาตรการจูงใจ,ปลดเง่ือนไขอุปสรรค 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B เพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพ 

 
B1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน

สายอาชีพ 51: 49 
 

 
B2 สร้างและกระจาย

โอกาส 
 

 
B3 ปรับภาพลักษณ์ 

อาชีวศึกษา 
 

B 11 แนะแนวยุคใหม่/ทุนอาชีวศกึษา 

B 12 เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

B 13 ลดปัญหาการออกกลางคัน 

B 21 ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย 

B 22 พัฒนาแรงงานต่างด้าว 

B 23 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต ้

B 31 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

B 32 อาชีวะจิตอาสา 

B 33 โครงการพระราชดาํร ิ

B 34 องค์การวิชาชีพ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
           

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

 
C1 สร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชนในทุก

ระดับ 
 

 
C2 พัฒนาระบบความ

ร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

 
C3 สร้างเครือข่าย

อาชีวศึกษา 
 

C 11 พัฒนาศักยภาพกําลังคนตามความต้องการของ
รัฐบาลรองรับเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ด้วย กรอ.อศ. 

C 21 EP,MEP,CP,MCP,JP 

C 22 องค์กรระหว่างประเทศ 
(UNIVOC,VOCTECTH,SEAMEO….) 

C 23 ร่วมมือต่างประเทศท่ีมีศักยภาพสูง 

C 31 กําหนดกรอบมาตรฐานอาชีพ ASEAN 

C 32 ตั้ง ASEAN Vocational Networking 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
           

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

 

D1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การมีการจัดการแนว

ใหม่ 
 

D 11 พัฒนาบุคลากร 

D12 กระจายอํานาจ 
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โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2557 (26 กลุ่มโครงการ) 
โครงการที่ A 11  – น าร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 17 สาขา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนตาม

ทักษะ    ความรู้ความสามารถ  
   

โครงการที่ A 12  - เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
   - ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
   - ทุนปัญญาชาติ 
   - Fix it center 
   - ผลิตก าลังคนตอบสนองภาคผลิตและบริการ 
   - เทยีบโอนประสบการณ์ 
   - ปฏิรูปหลักสูตร สื่อ การจัดการเรียนการสอน 
   - Project base 
   - Authentic learning 
 

โครงการที่ A 13  - เสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
   - เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
 

โครงการที่ A 14  - ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
   - พัฒนาคลังสื่อ ICT 
 

โครงการที่ A 15  - วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   - วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
   - ประเมินเพื่อจัดล าดับสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพ 
 

โครงการที่ A 16 - พัฒนาระบบดูแลนักเรียน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) 
   - นิเทศแนวใหม่ 
 

โครงการที่ A 21 - ขยายและยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี 
   - พัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ระบบทวิภาคี 
 

โครงการที่ A 22 - เชิดชูเกียรติสถานศึกษา/สถานประกอบการ 
   - สื่อประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมเรียนระบบทวิภาคี 
 

โครงการที่ B 11 - Micro Planning/School Mapping 
   - ทุนราชกุมารี 
   - รายได้ระหว่างเรียน 
   - ทุน ป.ตรีสายปฏิบัติการ 
   - เรียนจบ พบงาน 
   - อาชีวะอ าเภอ 
   - เรียนฟรี 
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   - กองทุนอาชีวศึกษา 
   - สัมมนาครูแนะแนวทุกองค์กร 
 

โครงการที่ B 12 - ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
     (สนับสนุนการเปิดสาขาใหม่) 

   - อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 

โครงการที่ B 13  - ลดปัญหาการออกกลางคัน 
    

โครงการที่ B 21  - สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา (ระยะสั้นหลากหลาย,อาชีวะเพ่ือ
คนพิการ,ฝึก    อาชีพผู้ไม่จบม. 3 ,อาชีวะวัยแรงงาน,อาชีวะสูงวัย) 

   - ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
   - ระยะสั้นแก่เกษตรกร 
   - ศูนย์เรียนรู้ทางไกลระบบทวิภาคี 
   - อาชีวะทางเลือก 
   - อศ.กช. 
 

โครงการที่ B 22 - หลักสูตรระยะสั้นพิเศษ 
   - ความร่วมมือกับแรงงานจังหวัด 
   - พัฒนาแรงงานอาเซียนรองรับเศรษฐกิจพิเศษ 
 

โครงการที่ B 23 - การจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ จชต. 
 

โครงการที่ B 31 - ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
   - ปชส. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา 
 

โครงการที่ B 32  - อาชีวะบริการสังคม 
   - อาชีวะร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ 
 

โครงการที่ B 33 - R – radio Network 
   - การเรียนรู้อาชีพผ่านวิทยุกระจายเสียง 
   - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
   - กัมปงเฉอเตียล 
 

โครงการที่ B 34  - องค์การวิชาชีพเกษตรกรรมฯ 
   - องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมฯ 
   - องค์การวิชาชีพพณิชยกรรมฯ 
 

โครงการที่ C 11 - การพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
   - การพัฒนาศักยภาพก าลังคนหลักสูตรนอกระบบ 
   - สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน (ชีววิถี,มูลนิธิข้าวไทย ฯลฯ) 
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โครงการที่ C 21 - การจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ และอ่ืน ๆ 
 

โครงการที่ C 22 - ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษากับ BIBB และ TPQI 
   - ฝึกงานนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ   
  

โครงการที่ C 23 - ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
   - พัฒนาอาชีวศึกษา กรณีไทย,จีน,เยอรมัน,สิงคโปร์,ออสเตรเลีย, 
   อิสราเอลเดนมาร์ก 
   - พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
   - CPSC 
 

โครงการที่ C 31 - วิจัยพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
    

โครงการที่ C 32 - เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   - ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านอาชีวศึกษา CLMV 
   - ASEAN Community 
 
 

โครงการที่ C 31  - วิจัยพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
 

โครงการที่ C 32 - เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   - ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านอาชีวศึกษา CLMV 
   - ASEAN Community 
 

โครงการที่ D 11 - ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์  
   และบุคลากรทางการศึกษา 
   - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรต่อต้านการทุจริต 
   - ชมรมครูวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญก าลังใจครูอัตราจ้าง 
   - เครือข่ายครูอาชีวะอาวุโส 

 
 โครงการที่ D 12  - จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 

   - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
   - พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
   - จัดท า KPI/ประกันคุณภาพภายใน – ภายนอก 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 

*************************** 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  2557 

ยอดรวม 
งปม. บกศ. อกศ. 56 อกศ. 57 งบลงทุน 

1. งบบคุลากร             

   เงินเดอืนและค่าจ้างประจ า  -   -   -   -   -                            -    

   พนักงานราชการ 
    

1,900,920.00   -   -     -        1,900,920.00  

   ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว  -         122,560.00   -  
    

1,503,200.00   -        1,625,760.00  

รวม    1,900,920.00        122,560.00   -     1,503,200.00   -       3,526,680.00  

2. งบด าเนินงาน             

   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ
    

3,674,288.00         602,244.00   -   -   -        4,276,532.00  

   ค่าสาธารณูปโภค 
       

350,000.00         500,000.00   -   -   -           850,000.00  

รวม    4,024,288.00     1,102,244.00             5,126,532.00  

3. งบลงทุน             

   ค่าครุภัณฑ์  -           40,000.00   -   -  
   

100,000.00           140,000.00  

   ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  -   -   -   -   -    

รวม  -           40,000.00   -   -  
  

100,000.00          140,000.00  

4.งบอดุหนนุ             

   ค่าหนังสือ  -   -   -  
       

512,000.00   -           512,000.00  

   ค่าอุปกรณ ์  -   -   -  
       

117,760.00   -           117,760.00  

   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   -           31,000.00  
       

243,200.00   -           274,200.00  

   ค่าเครื่องแบบ  -   -   -  
       

254,700.00   -           254,700.00  

รวม  -  
                        
-    

         
31,000.00    1,127,660.00         1,158,660.00  

5. โครงการพิเศษ             

     อาชีวรว่มดว้ยช่วยประชาชน  งบประมาณจาก สอศ.          40,000.00   -  
           

40,000.00  

     (Fxi it center)  งบประมาณจาก สอศ.  

รวม  -   -   -          40,000.00   -  
           

40,000.00  

6. สิ่งประดิษฐค์นรุ่นใหม่             

     สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ใหม ่  -   -         118,700.00   -   -           118,700.00  

รวม  -   -        118,700.00   -   -          118,700.00  

รวมทั้งสิ้น    5,925,208.00     1,264,804.00        149,700.00    2,670,860.00  
  

100,000.00    10,110,572.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

 งบ
ลงทุน  

 รวม  งปม. งปม. งปม. อกศ อกศ. 
บกศ. 

ระยะสั้น ปวช. ปวส. 56 57 

1. งบบุคลากร                 
ก.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา                 

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า                 

           - อัตราเดมิ อตัรา                 

           - อัตราใหม่ อัตรา                 

1.2 หมวดค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9 อัตรา    1,900,920.00              
 
1,900,920.00  

1.3 หมวดค่าจ้างชัว่คราว                 

          - ค่าจ้างชั่วคราว                  

          - ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา)          1,503,200.00  
   

122,560.00    
 
1,625,760.00  

    นักการภารโรง 2 อัตรา,พนักงานขับรถ 1 อัตรา , แม่บ้าน 1 อัตรา                 

รวมงบบุคลากร     1,900,920.00         1,503,200.00  
   

122,560.00     3,526,680.00  

2. งบด าเนินการ                 

ก.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา                 

     ค่าสอนพเิศษ   650,000.00              
    

650,000.00  

     ค่าสอนรายชั่วโมง   909,900.00      
 

      
    

909,900.00  

     ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกต ิ   230,000.00          
     

50,000.00    
    

280,000.00  

     ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   250,000.00          
     

50,000.00    
    

300,000.00  

     ค่าประกนัสังคมของพนกังานราชการ    91,244.00              
     

91,244.00  

     จ่ายเงินประกนัสังคมลกูจ้างชัว่คราว           
     

77,244.00    
     

77,244.00  

     ค่าสาธารณูปโภค   350,000.00      
    

   
500,000.00  

  
    

850,000.00  

     ค่าสอนพเิศษเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์       
    

   
220,000.00  

  
    

220,000.00  

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้       
    

     
10,000.00  

  
     

10,000.00  

ค่าวัสดุการศึกษา                 

จัดหาวัสดุฝกึแผนกต่างๆ                 

     - ค่าวัสดุฝกึแผนกช่างยนต ์     
    
150,000.00          

    
150,000.00  

     - ค่าวัสดุฝกึแผนกการบัญช ี   
     
40,000.00            

     
40,000.00  

      - ค่าวัสดุฝึกแผนกการขายและการตลาด   
     
30,000.00            

     
30,000.00  

      - ค่าวัสดุฝึกแผนกคอมพวิเตอร์ธรุกิจ   
     
40,000.00            

     
40,000.00  

      - ค่าวัสดุฝึกแผนกสามัญสมัพันธ ์   
     
18,500.00  

  
10,000.00          

     
28,500.00  

      - ค่าวัสดุฝึกหลักสตูรวชิาชีพระยะสัน้    65,844.00              
     
65,844.00  

      - ค่าวัสดุฝึกแผนกอิเล็คทรอนกิส์   
     
40,000.00            

     
40,000.00  

      - ค่าวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน   
     
10,000.00            

     
10,000.00  

      - ค่าวัสดุฝึกแผนกผ้าและเครือ่งแต่งกาย     
  
30,000.00          

     
30,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

 งบ
ลงทุน  

 รวม  งปม. งปม. งปม. อกศ อกศ. 
บกศ. 

ระยะสั้น ปวช. ปวส. 56 57 

ค่าวัสดุส านักงาน                 

     จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื    30,000.00              
     
30,000.00  

     จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร    50,000.00              
     
50,000.00  

     จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา    30,000.00              
     
30,000.00  

     จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายวิชาการ       37,256.00          
     
37,256.00  

     จัดซื้อวัสดเุพื่อการบริการถ่ายเอกสาร   
     
50,000.00            

     
50,000.00  

ข.แผนงานคุณภาพอาชีวศึกษา                 

งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร                 

     อบรม และศกึษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ 2556   350,000.00              
    
350,000.00  

งานพัฒนาอาคารสถานท่ี/ครุภัณฑ์                 

     จัดหาวัสด ุซ่อมแซมวัสดุถาวรและครุภณัฑ์ของวทิยาลัยฯ   
     
30,000.00            

     
30,000.00  

     จัดหาวัสดุและซ่อมแซมยานพาหนะวทิยาลัยฯ   
     
20,000.00        

     
50,000.00    

     
70,000.00  

     จัดหาวัสดุบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที ่       65,844.00          
     

65,844.00  

     จัดหาวัสดุเชือ้เพลงิยานพาหนะ   110,000.00              
    

110,000.00  

     จ้างเหมาบรกิาร จ้างยามรักษาความปลอดภัย    
    
247,200.00            

    
247,200.00  

     ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ภูมิทัศน์ภายในสถานศกึษา           

   
130,000.0

0    
    
130,000.00  

     ประชาสัมพนัธ์เชงิรกุ   
     
40,000.00            

     
40,000.00  

ค.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน                 

     พัฒนาศักยภาพนักเรียนเตรียมสอบ V - Net ปี 2556         4,800.00          
       
4,800.00  

     จัดซื้อสื่อทกุแผนกวิชา       30,000.00          
     
30,000.00  

     จัดซื้อหนังสอืพิมพ์วารสารและนิตยสาร           
     
15,000.00    

     
15,000.00  

     เสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556   7,000.00        
       
7,000.00  

     กิจกรรมวนัสําคัญต่าง ๆ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556   6,000.00        
       
6,000.00  

     จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกจิกรรมลูกเสือ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556   7,570.00        
       
7,570.00  

     ปลูกต้นไม ้พัฒนาทําความสะอาดวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
(ทําดี เพื่อพ่อ)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556   1,000.00        

       
1,000.00  

    จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรกัษาพยาบาล  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556   7,000.00        
       
7,000.00  

     เสริมสร้างภาวะผู้นําองค์การวิชาชีพในอนาต ิ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556   2,430.00        
       
2,430.00  

     เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามญั  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
35,000.00      

     
35,000.00  

     แสดงผลงานทางวชิาการคนเก่ง  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
       
3,000.00      

       
3,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 

แหล่งค่าใช้จ่าย 
 งบ

ลงทุน  
 รวม  

งปม. งปม. งปม. อกศ อกศ. บกศ. 
ระยะสั้น ปวช. ปวส. 56 57 

     จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกจิกรรมลูกเสือ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
10,000.00      

     
10,000.00  

     แนะแนวสัญจร  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
10,000.00      

     
10,000.00  

     ปัจฉินิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
10,000.00      

     
10,000.00  

     สายสัมพันธ์พี่นอ้ง (ต้อนรับปีใหม่ 2557)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
       
6,000.00      

       
6,000.00  

     ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชาทกุแผนก  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
13,775.00      

     
13,775.00  

     แข่งขนักฬีาภายในสถานศึกษา  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
20,000.00      

     
20,000.00  

     แข่งขนักฬีาอาชวีศึกษาระดับชาต ิ  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
40,000.00      

     
40,000.00  

     อมรมนายหมู่ลกูเสอืวิสามญั  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
       
8,000.00      

       
8,000.00  

     สร้างสรรค์คนพนัธ์อา บูชาคร ู  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
       
5,000.00      

       
5,000.00  

     เพื่อนอ้งจากผองพี่ (อาสาชว่ยเหลือสังคม โรงเรียนพี่
โรงเรียนนอ้ง)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    

     
10,000.00      

     
10,000.00  

     ประกวดกจิกรรม To Be Number One  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
       
3,000.00      

       
3,000.00  

     อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
40,000.00      

     
40,000.00  

     แข่งขนักฬีาอาชวีศึกษาภาคกลาง  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
     
20,000.00      

     
20,000.00  

     ปลูกต้นไม ้พัฒนาทําความสะอาดวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ (ทําดี เพือ่แม่)  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    

       
1,000.00      

       
1,000.00  

     สืบสานการใช้ภาษาไทยเศรษกิจพอเพียง  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2557    
       
4,425.00      

       
4,425.00  

     ปรับปรุงห้องพักเวรยาม   10,000.00              
     
10,000.00  

   เช่าพื้นที่อนิเตอรเ์น็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  3,700.00              
       
3,700.00  

        โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชพีของนักศึกษา 
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ   ไม่ใช้เงินงบประมาณ            

ง.แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส ์                 

     รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 57    
       

2,000.00      
       
2,000.00  

จ.แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 

     รณรงค์ตอ่ต้านและปอ้งกนัปัญหายาเสพติด  ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 56    
       

2,000.00      
       
2,000.00  

รวมงบด าเนินงาน    3,130,688.00  
    
565,700.00       327,900.00  

   
31,000.00      243,256.00   1,102,244.00     5,400,788.00  
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

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

ระยะสั้น ปวช. ปวส. 56 57 

     อาชีวรว่มดว้ยช่วยประชาชน  งบประมาณจาก สอศ.        40,000.00           40,000.00  

     ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fxi it center)  งบประมาณจาก สอศ.  

รวม              40,000.00           40,000.00  

3. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                 

     สื่งประดิษฐ์คนรุน่ใหม ่       
 

118,700.00           118,700.00  

รวม        
 

118,700.00           118,700.00  

4. งบลงทุน                 

     ค่าครุภัณฑ์                              -    

     - จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน                40,000.00         40,000.00  

     - จัดซื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องฉายทึบแสง              100,000.00      100,000.00  

รวมค่าครุภัณ ์           
     

40,000.00   100,000.00  
    

140,000.00  

รวมงบลงทุน           
     

40,000.00   100,000.00  
    

140,000.00  

5. งบเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี                 

     1. ค่าหนังสือ             512,000.00          512,000.00  

     2. ค่าอุปกรณ ์             117,760.00          117,760.00  

     3. ค่าเครื่องแบบ             254,700.00          254,700.00  

รวมงบเงินอุดหนุน             884,460.00         884,460.00  

รวมท้ังสิ้น 
    

5,031,608.00  
          

565,700.00  
     

327,900.00  
      
149,700.00  

       
2,670,916.00  

      
1,264,804.00  

       
100,000.00  

     
10,110,628.00  
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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.  56 57 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร                         

เงินเดือนพนักงานราชการ  
475,230.00  

 
475,230.00  

 
475,230.00  

 
475,230.00  

 
1,900,920.00  

    
    

    
     

1,900,920.00  

ประกันสังคมพนักงานราชการ    
22,811.00  

   
22,811.00  

   
22,811.00  

   
22,811.00  

     
91,244.00  

    
    

    
         

91,244.00  

 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   
375,800.00  

 
375,800.00  

 
375,800.00  

 
375,800.00  

      
  

 
1,503,200.00  

     1,503,200.00  

 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว     
30,640.00  

   
30,640.00  

   
30,640.00  

   
30,640.00  

      
  

  
   

122,560.00  
   122,560.00  

 รวมค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   
904,481.00  

 
904,481.00  

 
904,481.00  

 
904,481.00  

      
  

 
1,503,200.00  

   
122,560.00  

   1,625,760.00  

 ค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว     
19,311.00  

   
19,311.00  

   
19,311.00  

   
19,311.00  

      
  

  
     

77,244.00  
   77,244.00  

 ค่าสาธารณูปโภค     
87,500.00  

   
87,500.00  

   
87,500.00  

   
87,500.00  

    
350,000.00  

    
  

       350,000.00  

 ค่าสาธารณูปโภค   
125,000.00  

 
125,000.00  

 
125,000.00  

 
125,000.00  

      
  

  
   

500,000.00  
   500,000.00  

 รวมค่าสาธารณูปโภค   
231,811.00  

 
231,811.00  

 
231,811.00  

 
231,811.00  

    
350,000.00  

    
  

  
   

500,000.00  
   850,000.00  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์       
2,500.00  

     
2,500.00  

     
2,500.00  

     
2,500.00  

      
  

  
     

10,000.00  
   10,000.00  

 จ่ายค่าสอนพิเศษ หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์     
55,000.00  

   
55,000.00  

   
55,000.00  

   
55,000.00  

      
  

  
   

220,000.00  
   220,000.00  

ค่าสอนพิเศษ  
162,500.00  

 
162,500.00  

 
162,500.00  

 
162,500.00  

 650,000.00      
    

     650,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

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.  56 57 

ค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง 
 

227,475.00  
 227,475.00   227,475.00   227,475.00  

 909,900.00              
 909,900.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
   

62,500.00  
   62,500.00     62,500.00     62,500.00  

 250,000.00              
 250,000.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
   

12,500.00  
   12,500.00     12,500.00     12,500.00  

           50,000.00    
 50,000.00  

รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
   

75,000.00  
   75,000.00     75,000.00     75,000.00  

 250,000.00           50,000.00    
 300,000.00  

ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ 
   

57,500.00  
   57,500.00     57,500.00     57,500.00  

 230,000.00              
 230,000.00  

ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ 
   

12,500.00  
   12,500.00     12,500.00     12,500.00  

           50,000.00    
 50,000.00  

รวมค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการปกต ิ
   

70,000.00  
   70,000.00     70,000.00     70,000.00  

 230,000.00           50,000.00    
 280,000.00  

จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดุงาน และฝึกประสบการณ์ ประจาํปีงบประมาณ 
2557 

   
87,500.00  

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

 350,000.00  

จัดหาวัสดุสาํนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   

12,500.00  
   12,500.00     12,500.00     12,500.00  

 50,000.00               50,000.00  

จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ 
   

27,500.00  
   27,500.00     27,500.00     27,500.00  

 110,000.00               110,000.00  

 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย  
   

61,800.00  
   61,800.00     61,800.00     61,800.00  

   247,200.00             247,200.00  

 จัดหาวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร  
   

12,500.00  
   12,500.00     12,500.00     12,500.00  

   50,000.00             50,000.00  

 จัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ  
     

5,000.00  
     

5,000.00  
     

5,000.00  
     5,000.00  

   20,000.00             20,000.00  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

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.  56 57 

 จัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ  
   

12,500.00  
   

12,500.00  
   

12,500.00  
   12,500.00  

           50,000.00     50,000.00  

 รวมจัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ  
      

17,500.00  
   

17,500.00  
   

17,500.00  
   17,500.00  

   20,000.00         50,000.00     70,000.00  

 จัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ         7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
     7,500.00  

   30,000.00             30,000.00  

 ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   10,000.00  

   40,000.00             40,000.00  

 จัดหาวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่  
      

16,461.00  
   

16,461.00  
   

16,461.00  
   16,461.00  

     65,844.00           65,844.00  

 ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษา  
      

32,500.00  
   

32,500.00  
   

32,500.00  
   32,500.00  

           130,000.00     130,000.00  

 รวมฝ่ายบริหารทรัพยากร  
  

2,014,528.00  
 

2,014,528.00  
 

2,014,528.00  
 

2,014,528.00   4,892,064.00   387,200.00   65,844.00     1,503,200.00   1,209,804.00     8,058,112.00  

ฝ่ายวิชาการ                         

จัดหาวัสดุฝึกวชิาชีพระยะสั้น 
      

16,461.00  
   

16,461.00  
   

16,461.00  
   16,461.00  

 65,844.00               65,844.00  

จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการขายและการตลาด        7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
     7,500.00  

   30,000.00             30,000.00  

จัดหาวัสดุฝึกสาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   10,000.00  

   40,000.00             40,000.00  

จัดหาวัสดุฝึกสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   10,000.00  

   40,000.00             40,000.00  

จัดหาวัสดุฝึกสาขาวชิาการบัญชี 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   10,000.00  

   40,000.00             40,000.00  

จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน        2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     2,500.00  

   10,000.00             10,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 
1  

 ไตรมาสท่ี 
2  

 ไตรมาสท่ี 
3  

 ไตรมาสท่ี 
4   แหล่งค่าใช้จ่าย  

 งบ
ลงทุน  

 รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ  
 อก
ศ.   บกศ.  

         ระยะสัน้   ปวช.   ปวส.  56 57 

จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 
       

4,625.00  
     

4,625.00  
     

4,625.00  
     

4,625.00     18,500.00             18,500.00  

จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสมัพันธ์ 
       

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00       10,000.00           10,000.00  

รวมจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       

7,125.00  
     

7,125.00  
     

7,125.00  
     

7,125.00     18,500.00   10,000.00           28,500.00  

จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาชา่งยนต์ 
      

37,500.00  
   

37,500.00  
   

37,500.00  
   

37,500.00       150,000.00          
 
150,000.00  

จัดหาวัสดุฝึกแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 
       

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00       30,000.00           30,000.00  

พัฒนาศัยภาพนักเรียนเตรียมสอบ V - Net ประจําปีการศึกษา 2557 
       

1,200.00  
     

1,200.00  
     

1,200.00  
     

1,200.00       4,800.00           4,800.00  

จัดซื้อสื่อทุกแผนกวิชา 
       

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00       30,000.00           30,000.00  

จัดหาวัสดุสาํนักงานฝ่ายวชิาการ 
       

9,314.00  
     

9,314.00  
     

9,314.00  
     

9,314.00       37,256.00           37,256.00  

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร 
       

3,750.00  
     

3,750.00  
     

3,750.00  
     

3,750.00            
 
15,000.00     15,000.00  

รวมฝ่ายวิชาการ 
    

130,350.00  
 

130,350.00  
 

130,350.00  
 

130,350.00  
 
65,844.00  

 
178,500.00   262,056.00      

 
15,000.00    

 
521,400.00  

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา                         

จัดหาวัสดุสาํนักงานฝ่ายพฒันาการศึกษา 
       

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
 
30,000.00               30,000.00  

เสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
       

1,750.00  
     

1,750.00  
     

1,750.00  
     

1,750.00        
 
7,000.00         7,000.00  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 
1  

 ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4  
 แหล่งค่าใช้จ่าย  

 งบ
ลงทุน   รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.  

 งป
ม.  

 งป
ม.   อกศ   อกศ.   บก

ศ.           ระยะ
สั้น  

 
ปวช.  

 
ปวส.  56 57 

กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 
       

1,500.00  
     

1,500.00  
     

1,500.00  
     

1,500.00        
 
6,000.00         6,000.00  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 
       

1,892.50  
     

1,892.50  
     

1,892.50  
     

1,892.50        
 
7,570.00         7,570.00  

ปลูกต้นไม ้พัฒนาทําความสะอาดวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (ทําดี เพื่อพ่อ) 
          

250.00  
        

250.00  
        

250.00  
        

250.00        
 
1,000.00         1,000.00  

จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
       

1,750.00  
     

1,750.00  
     

1,750.00  
     

1,750.00        
 
7,000.00         7,000.00  

เสริมสร้างภาวะผู้นาํองค์การวิชาชีพในอนาติ 
          

607.50  
        

607.50  
        

607.50  
        

607.50        
 
2,430.00         2,430.00  

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
       

8,750.00  
     

8,750.00  
     

8,750.00  
     

8,750.00          
     
35,000.00      

 
35,000.00  

แสดงผลงานทางวิชาการคนเก่ง 
          

750.00  
        

750.00  
        

750.00  
        

750.00          
      
3,000.00       3,000.00  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 
       

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00          
     
10,000.00      

 
10,000.00  

แนะแนวสัญจร 
       

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00          
     
10,000.00      

 
10,000.00  

ปัจฉินิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 
       

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00          
     
10,000.00      

 
10,000.00  

สายสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่ 2557) 
       

1,500.00  
     

1,500.00  
     

1,500.00  
     

1,500.00          
      
6,000.00       6,000.00  

ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชาทุกแผนก 
       

3,443.75  
     

3,443.75  
     

3,443.75  
     

3,443.75          
     
13,775.00      

 
13,775.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 
1  

 ไตรมาสท่ี 
2  

 ไตรมาสท่ี 
3  

 ไตรมาสท่ี 
4   แหล่งค่าใช้จ่าย  

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

 บก
ศ.           ระยะสั้น  

 
ปวช.  

 
ปวส.  56 57 

รณรงค์ต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด 
          

500.00  
        

500.00  
        

500.00  
        

500.00          
      
2,000.00       2,000.00  

แข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
       

5,000.00  
     

5,000.00  
     

5,000.00  
     

5,000.00          
     
20,000.00       20,000.00  

แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00          
     
40,000.00       40,000.00  

อมรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 
       

2,000.00  
     

2,000.00  
     

2,000.00  
     

2,000.00          
      
8,000.00       8,000.00  

สร้างสรรค์คนพันธ์อา บูชาครู 
       

1,250.00  
     

1,250.00  
     

1,250.00  
     

1,250.00          
      
5,000.00       5,000.00  

เพ่ือน้องจากผองพ่ี (อาสาช่วยเหลือสังคม โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง) 
       

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00          
     
10,000.00       10,000.00  

ประกวดกิจกรรม To Be Number One 
          

750.00  
        

750.00  
        

750.00  
        

750.00          
      
3,000.00       3,000.00  

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00          
     
40,000.00       40,000.00  

 ปรับปรุงห้องพักเวรยาม  
       

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
     

2,500.00  
 
10,000.00               10,000.00  

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
          

500.00  
        

500.00  
        

500.00  
        

500.00          
      
2,000.00       2,000.00  

แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
       

5,000.00  
     

5,000.00  
     

5,000.00  
     

5,000.00          
     
20,000.00       20,000.00  

ปลูกต้นไม้ พัฒนาทําความสะอาดวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (ทําดี เพื่อแม่) 
          

250.00  
        

250.00  
        

250.00  
        

250.00          
      
1,000.00       1,000.00  
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

รายการ 

 ไตรมาสท่ี 
1  

 ไตรมาสท่ี 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4  
 แหล่งค่าใช้จ่าย  

 งบ
ลงทุน  

 รวม   แผน   แผน   แผน   แผน   งปม.   งปม.   งปม.   อกศ   อกศ.   
บก
ศ.           ระยะสัน้   ปวช.   ปวส.  

56 57 

สืบสานการใช้ภาษาไทยเศรษกิจพอเพียง 
       

1,106.25  
     

1,106.25  
     

1,106.25  
     

1,106.25                4,425.00       4,425.00  

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา ระบบทวิภาคี  ไม่ใช้เงินงบประมาณ                

รวมฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
      

78,550.00  
   

78,550.00  
   

78,550.00  
   

78,550.00  
 
40,000.00      

 
31,000.00   243,200.00      

 
314,200.00  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                 -    
                
-    

                
-    

                
-                    

จัดหาวัสดุสาํนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
     

7,500.00  
 
30,000.00               30,000.00  

เช่าพื้นที่อนิเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
          

925.00  
        

925.00  
        

925.00  
        

925.00   3,700.00               3,700.00  

รวมแผนงานและความร่วมมือ 
       

8,425.00  
     

8,425.00  
     

8,425.00  
     

8,425.00  
 
33,700.00               33,700.00  

งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี                         

ค่าหนังสือ 
    

128,000.00   128,000.00   128,000.00   128,000.00  
         512,000.00      

 
512,000.00  

ค่าอุปกรณ ์
      

29,440.00  
   

29,440.00  
   

29,440.00  
   

29,440.00           117,760.00      
 
117,760.00  

ค่าเครื่องแบบ 
      

63,675.00  
   

63,675.00  
   

63,675.00  
   

63,675.00           254,700.00      
 
254,700.00  

รวม 
    

221,115.00   221,115.00   221,115.00   221,115.00  
         884,460.00      

 
884,460.00  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

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.  56 57 

โครงการพิเศษ                         

อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00   งบประมาณจาก สอศ.   
     
40,000.00      

         
40,000.00  

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)          งบประมาณจาก สอศ.  

รวมโครงการพิเศษ 
  

10,000.00  
  

10,000.00  
  

10,000.00  
  

10,000.00           40,000.00          40,000.00  

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
      

29,675.00  
   

29,675.00  
   

29,675.00  
   

29,675.00        
 

118,700.00            118,700.00  

รวม  
      

29,675.00  
   

29,675.00  
   

29,675.00  
   

29,675.00        
 

118,700.00            118,700.00  

ค่าครุภัณฑ์                         

จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน 
      

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00  
   

10,000.00             40,000.00     40,000.00  

จัดซื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องฉายทึบแสง 
      

25,000.00  
   

25,000.00  
   

25,000.00  
   

25,000.00              
  
100,000.00  

       
100,000.00  

ค่าครุภัณฑ์ 
      

35,000.00  
   

35,000.00  
   

35,000.00  
   

35,000.00            
     
40,000.00  

  
100,000.00      140,000.00  

รวมทั้งสิ้น 
  

2,527,643.00  
  

2,527,643.00  
  

2,527,643.00  
  

2,527,643.00  
 
5,031,608.00  

  
565,700.00  

  
327,900.00  

 
149,700.00  

 
2,670,860.00  

     
1,264,804.00  

  
100,000.00  

   
10,110,572.00  

                
 
 
    



 

ฝบ – 1  

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง) 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอกับ

งานในแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียน     
การสอน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

๕. วัตถุประสงค์          เพ่ือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  ๑6  อัตรา ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานธุรการของวิทยาลัย 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    

๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ       ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  ๑6  คน  ได้รับค่าจ้างครบ ๑๒  เดือน 
                               เชิงคุณภาพ       การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕๖ ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
      หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๑๕ คน     1,503,200 122,560   
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน     1,503,200 122,560   
 
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ๑6 คน  ครบ ๑๒  เดือน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินการตามโครงการจ่ายค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง) ประจ าปี ๒๕๕๖ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝบ - 2 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม    จ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ในวิทยาลัย  

ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินเพื่อน าส่งเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง เพ่ือน าส่ง
ส านักงานประกันสังคม  เป็นประจ าทุกเดือน 

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างงาน  และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราว 
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๙. เป้าหมาย           เชิงปริมาณ   มีงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว  
         ๑6 อัตรา  ๑๒  เดือน 

เชิงคุณภาพ   ลูกจ้างชั่วคราว มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิ 
         ค่ารักษาพยาบาลได้                                       

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย 16 คน      77,244   
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       77,244   



 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 
ครบ ๑๒ เดือน 

๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลตามโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝบ - 3 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม     มีค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน คือ  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  

ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์  และค่าอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน  ที่จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน  
เพ่ือให้การบริหารงานและการเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามปกติ 

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือให้วิทยาลัยมีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ   มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค  12  เดือน 

เชิงคุณภาพ   การบริหารงาน การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าสาธารณูปโภค  350,000     500,000   
          
          

รวมทั้งสิ้น  350,000     500,000   
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ ๑๒ เดือน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลตามโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝบ – 4 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และ 

ประสบการณ์ในวันอาทิตย์   และก าหนดการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์        
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทน  ส าหรับคณะกรรมการประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์   ชั่วโมงละ 60 บาท  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ได้รับค่าตอบแทนในการ 
ด าเนินการดังกล่าว และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา 

๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    ๔  ปฏิรูปการบริการและวิชาชีพ 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ    คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้รับค่าตอบแทนทุกคน 

เชิงคุณภาพ    นักศึกษา ได้ทราบผลการประเมินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และมี 
                  ระบบการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับค าชื่นชมและความพอใจจาก 
          ผู้เรียน                          

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕๖ ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 



 

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน       10,000   
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       10,000   
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้ 

และประสบการณ์ 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และ 

ประสบการณ์ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝบ - 5 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าสอนพิเศษ หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และ                                     
 ประสบการณ์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในวันอาทิตย์  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้

ประกอบอาชีพและผู้ที่มีงานท า ศึกษาเพ่ิมเติม  เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในการท างาน ให้มีโอกาสเลื่อน
เงินเดือน และต าแหน่งในหน้าที่การงานให้สูงขึ้น  วิทยาลัยเล็งเห็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน และ
เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  
วิทยาลัยโดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบให้จ่ ายค่าสอนพิเศษแก่ครูผู้สอน
หลักสูตรเทียบโอนได้ชั่วโมงละ  ๑๕๐  บาท   

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา  และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ    
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ    ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน 

เชิงคุณภาพ    นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
                                                  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 



 

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน       220,000   
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       220,000   
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ ครบ ๑๒ เดือน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลการจ่ายค่าสอนพิเศษ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝบ - 6 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าสอนพิเศษ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีการจัดการเรียนการสอนตามวันเวลาราชการ                                  

เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาก าหนดไว้ ตามความเหมาะสม 
๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา  และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ    

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ    ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน 

เชิงคุณภาพ    นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
                                                  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 24 คน 65๐,๐๐๐        
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น 24 คน 65๐,๐๐๐        
 
 
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ ครบ ๑๒ เดือน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลการจ่ายค่าสอนพิเศษ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ฝบ - 7 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง             
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ     จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้าง

สอนรายชั่วโมง  เพ่ือผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ให้ความรู้และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นก าลัง
ส าคัญของชาติ    เพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า    ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง  ต้องมี
ค่าตอบแทนครูจ้างสอน รายชั่วโมง   เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการ
จัดการเรียนการสอน   

๕. วัตถุประสงค์          เพ่ือให้ครูจ้างสอนรายชั่วโมง  ได้รับค่าตอบแทนครบ ๑๒  เดือน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดบัคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ      ครูจ้างสอนรายชั่วโมง  ได้รับค่าตอบแทน จ านวน  ๑๒  เดือน 

เชิงคุณภาพ      มีครูจ้างสอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม 
            กัน นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  และทักษะในการปฏิบัติงาน                             

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๘ คน 909,900        
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น ๘ คน 909,900        
 
 



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ ๑๒ เดือน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลการจ่ายค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ              
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้ไปอบรมประชุมสัมมนา 

ตามความจ าเป็นและสมควร เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีความรู้ยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช่จ่ายอ่ืน 
ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทางไปราชการ 

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    มีความรู้และน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา                                      
๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    ๔  ปฏิรูปการบริการและวิชาชีพ 
    ๕  พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
    ๗  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๑    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ๕.๒    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   
          หรืองานวิจัยของครู 
 ๘.๖    ร้อยละของครผูู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ       เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร  จ านวน ๔๒  คน ได้ไปประชุม อบรมและสัมมนา  
             เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 

เชิงคุณภาพ       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรมและ 
             สัมมนา มาปรับปรุง  พัฒนาการบริหาร   การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น   
             ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของตลาด 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

 จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย ๔๒ คน 25๐,๐๐๐     50,000   
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน 25๐,๐๐๐     50,000   
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    โครงการจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาปกติ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตร 
 ระยะสั้น   หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือบริการให้ผู้เรียน 

และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุด และได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน การติดต่อ
ประสานงาน จึงจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการและ
วันหยุดราชการตามความจ าเป็น 

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการ 
ติดต่อประสานงานในเรื่องการเรียนการเรียนการสอน นอกเวลาราชการทั้งในวันท าการและ
วันหยุดราชการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 

๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ   เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้รับค่าตอบแทน 

เชิงคุณภาพ   การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการ 
         เรียนการสอนและปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 



 

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

จ านว
น 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ.  
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  23๐,๐๐๐     50,000   
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  23๐,๐๐๐     50,000   
 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการปกติ ครบ ๑๒ เดือน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานผลตามโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    โครงการจัดอบรม สัมมนา ฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์   งานการเงิน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์     ในการ

เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและ
องค์กร สร้างความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

๕. วัตถุประสงค์           เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ จากแหล่งต่าง ๆ  ให้มี
ความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ  ด้าน   เช่น การ
พัฒนาคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม และการบริหาร
ทรัพยากร  ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  

๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    ๔  ปฏิรูปการบริการและวิชาชีพ 
    ๕  พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
    ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
    ๗  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ๕.๒   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
         หรืองานวิจัยของครู 
 ๖.๑   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์    
         ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
         พระประมุข และทะนุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๖.๒   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๘.๖   ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ     ผู้บริหาร  3   คน  ครู  24   คน  และเจ้าหน้าที่  16  คนได้เข้ารับการอบรม  
            สัมมนาศึกษาดูงานพร้อมกัน 
                               เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้ 
        เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก 
   การไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
   การ จัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
           ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 



 

 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ      จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , และภาคตะวันออก 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
    หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ. 
 ๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 42 คน 350,000        
ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ          
          

รวมทั้งสิ้น 42 คน 350,000        
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้อบรมและฝึกประสบการณ์ ตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับ  
      ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม                 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล รายงานการการด าเนินการตามโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา  ม่วงอยู ่   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีวัสดุส านักงานในงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
๕. วัตถุประสงค์           ๑. เพ่ือให้งานส านักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ        จ านวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                              เชิงคุณภาพ        งานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ 
              ปฏิบัติงาน              
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
        หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ  50,000        

รวมทั้งสิ้น  50,000        
 
 
 



 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค       - 
๑๕. การติดตามประเมินผล        จากวัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย                                  
                                        ท าให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด                                                       
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นางสาวสุกัญญา  ม่วงอยู่)      หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุจินต์  นุชประเสริฐ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕5 – กันยายน ๒๕๕6 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางติดต่อราชการตลอดจนอ านวยความสะดวกให้แก่

บุคลากรของวิทยาลัยฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา จึงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงดังกล่าว 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    มีเชื้อเพลิงยานพาหนะ จ านวน 4 คัน 

เชิงคุณภาพ   ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 
    หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.ปวช. งปม.

ปวส. 
อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  110,000        

รวมทั้งสิ้น  110,000        
 
 
 
 



 

๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  การเดินทางติดต่อประสานงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ..............................(นายสุจินต์  นุชประเสริฐ)    หัวหน้างานพัสดุ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ..............................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..............................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการจ้างยามรักษาความปลอดภัย 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ด าสง่า 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการที่ต้องดูแลรักษาจาก

การโจรกรรม และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา  จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องจ้างยามรักษาความปลอดภัยดังกล่าว 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินในสถานศึกษา 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย   247,200       
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น   247,200       
 
 
 
 



 
 

๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ  ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑5. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นายสมชาย  ด าสง่า)       หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสาร บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิรุณ  ก้อนทอง   งานเอกสารการพิมพ์   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 -   กันยายน ๒๕๕7  
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสารให้

เพียงพอกับงานในแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากการเรียน     การสอน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ 

๕. วัตถุประสงค์           ๑. เพ่ือให้การบริหารด้านเอกสารเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
๖. ยุทธศาสตร์ที่           ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย               เชิงปริมาณ       เอกสารที่ต้องด าเนินการถ่ายเอกสาร 
                               เชิงคุณภาพ       งานด้านเอกสารในฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง                     
                                                    เอกสารการพิมพ์ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร                                  
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
        หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   50,000       

รวมทั้งสิ้น   50,000       
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร  
    ทรัพยากร                                           
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค       - 
๑๕. การติดตามประเมินผล        จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย                             
                                          ท าให้งานบริการด้านเอกสารนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นายพิรุณ  ก้อนทอง)      หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝบ – 15 
 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุ ซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุจินต์  นุชประเสริฐ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปติดต่อราชการ  ตลอดจนอ านวยความสะดวก

ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ดังนั้นยานพาหนะจะต้องมีการดูแลรักษาซ่อมแซมตามตารางการใช้
งาน  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการซ่อมแซมบ ารุงรักษาดังกล่าว 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือยืดอายุการใช้งานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ยานพาหนะวิทยาลัยฯ จ านวน ๕ คัน      

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสัน้ 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   2๐,๐๐๐    50,000   

รวมทั้งสิ้น   2๐,๐๐๐    50,000   
 
 
 
 



 

 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นายสุจินต์  นุชประเสริฐ)       หวัหน้างานพัสดุ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝบ – 16 
 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุ ซ่อมแซมวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุจินต์  นุชประเสริฐ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยฯ  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลายอย่างที่ระยะเวลาการใช้งานเกิน ๕ ปี เพ่ือยืด

อายุการใช้งานและอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องซ่อมแซมครุภัณฑ์ดังกล่าว 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จ านวนครุภัณฑ์ที่ช ารุดทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   3๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   3๐,๐๐๐       
 
 
 
 



 

 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นายสุจินต์  นุชประเสริฐ)      หัวหน้างานพัสดุ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร   บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล   
3. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
4. หลักการและเหตุผล    ในการปฏิบัติงานส านักงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานประชาสัมพันธ์  จะต้องใช้วัสดุและ
 อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อย  ตลอดจนงานนั้นมี
 ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จึงต้องมีการด าเนินงานจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาในงาน
 ที่ได้รับมอบหมาย 
5. วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้งานส านักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
6. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาและเพ่ิมทักษะให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้ทันต่อการปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการตามกลุ่มอุตสาหกรรม    

 ยุทธศาสตร์ที่ 7   พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมแบบ 
 ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษาและความเป็นเลิศด้านการบริการ    
7. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่  1  การบริหารจัดการสถานศึกษา                 ด้านที่  4  พัฒนาบุคลากร 
                               ด้านที่         สู              ยน   สอน             ด้านที่              ะ    ส       
                               ด้านที่               น       ยน 
9. เป้าหมาย เชิงปริมาณ     จ านวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ    งานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์มีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน และท า
  ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

10. พื้นที่ด าเนินการ      ห้องส านักงานธุรการ 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 



 

๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   4๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   4๐,๐๐๐       
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์ในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
14. ปัญหาและอุปสรรค  - 
15. การติดตามประเมินผล จากวัสดุส านักงานที่ใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็วและเรียบร้อย ท า 
  ให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
16. ผู้เสนอโครงการ      ..........................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ด าสง่า 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล งานอาคารสถานที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคาร

สถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงต้องเตรียมพร้อมในเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ดังกล่าว 

๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของวิทยาลัย ฯ 
            ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ตัวบ่งช้ีที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ 
   อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ    เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน          
ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ    65,844      
          

รวมทั้งสิ้น    65,844      
 

 
 



 

 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  วัสดุ – อุปกรณ์ และการซ่อมแซมอาคารสถานที่วิทยาลัยฯ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นายสมชาย  ด าสง่า)       หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ฝบ – 19 

 

1. ชื่อโครงการ    ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ด าสง่า 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยงานอาคารมีความจ าเป็นต้องจัดจ้าง  ซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน

ของอาคารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ  เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา  ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  จึงขอจัด
จ้างซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษาดังกล่าว 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือซ่อมแซมอาคารภายในสถานศึกษาดังกล่าว 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ตัวบ่งช้ีที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ 
   อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    อาคารอ านวยการ อาคาร ๒ และอาคาร ๓ 

เชิงคุณภาพ    ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

      130,000   

รวมทั้งสิ้น       130,000   
 
 
 
 
 



 
 

 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ยืดอายุการใช้อาคารสถานที่วิทยาลัยฯ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล  หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...........................(นายสมชาย  ด าสง่า)        หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ฝว - 1 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา   สมนึก 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยกลุ่มวิชาชีพระยะสั้น มีความประสงค์จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินการจัดหา
วัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  

 ๕. วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   7. ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ    วสัดุฝึกหลักสูตรระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที ่๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
 
        หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ  65,844        

รวมทั้งสิ้น  65,844        
 
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ท าให้  
                                          เกิดประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการสอนได้  
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   - 
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงานของงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...................(นางจันทนา   สมนึก)       หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ฝว – 2 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาการขายและการตลาด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยแผนกวิชาการขายและการตลาด  มีความต้องการใช้วัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึกให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  นักศึกษาในแผนก  
 ๒. เพ่ือให้การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีความราบรื่น  คล่องตัว  รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจ านวน ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
10. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
12. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.ปวช. งปม.

ปวส. 
อกศ.๕6 อกศ. ๕7 บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   3๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   3๐,๐๐๐       
 
 
 



 

 
 
 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล ประเมินจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)   หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ .................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑.  ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย 
๓.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔.  หลักการและเหตุผล ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือน ามาใช้

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้   ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท าโครงการนี้  

๕.  วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
   ๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
   ๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้    
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
๗. ตัวบ่งช้ีที ่              ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์     
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจ านวน  ๓๐  คน 

เชิงคุณภาพ    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
10.  พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   วทิยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1.วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
๑2.  ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   40,000       

รวมทั้งสิ้น   40,000       
 
 



 

 
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค        - 
๑5. การติดตามประเมินผล    ประเมินผลจากการเรียนการสอน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ..................................(นายอานนท์  สิงห์จุ้ย)         หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ)์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...................................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย  ด าสง่า 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่

สมบูรณ์แบบ  วัสดุอุปกรณ์  สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
 ๒. การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ. 
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   ๔๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   ๔๐,๐๐๐       
 
 



 

 
 
 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายสมชาย  ด าสง่า)         หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาการบัญชี 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุ  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียน

การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ 
                     ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการ
ผลิต 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   40,000       

รวมทั้งสิ้น   40,000       



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   - 
๑๕. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุจินต์  นุชประเสริฐ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมต้องเข้ามาเรียนในรายวิชาปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งหมด เพ่ือให้การฝึกทักษะ
ผู้เรียนมีความช านาญในการฝึกทักษะ การจัดหาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการ
สอนมีความส าคัญยิ่ง ดังนั้นแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 ๕. วัตถุประสงค์  1. เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
   2. เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
   3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   1 พัฒนาระบบในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาการเรียนการสอน 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   10,000       



 

รวมทั้งสิ้น   10,000       
 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   - 
๑๕. การติดตามประเมินผล หลังจากการใช้งาน 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายสุจินต์  นุชประเสริฐ)      หวัหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฝว – 7 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุเทน  พร้อมมูล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕65 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน

มีความส าคัญที่สุด  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ดังนั้น  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   มีความรู้  คุณธรรม  และ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ  ที่ส าคัญได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และสังคมศึกษา  ซึ่งต้องจัดเตรียม
วัสดุฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้
ครบถ้วนกระบวนการ  มีความหลากหลาย  ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะอย่างเหมาะสม  
จึงได้จัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

๕. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้ส าหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
อย่างเต็มศักยภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จ านวน ๒๕๐ คน/หมวดวิชา 

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้     
ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   18,500 10,000      

รวมทั้งสิ้น   18,500 10,000      
 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา มีวัสดุฝึกส าหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและ 
   เหมาะสม 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑5. การติดตามประเมินผล การประเมินผลการเรียน และการนิเทศการสอน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายอุเทน  พร้อมมูล)          หัวหน้าแผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ)์       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)       รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝว - 8 

๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุจินต์  นุชประเสริฐ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556  -  กันยายน  2557 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของแผนกวิชาช่างยนต์ 

เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ วัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้น ทางแผนกช่างยนต์จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ
วัสดุฝึกประจ าปีการศึกษา  2557  

๕.  วัตถุประสงค์   ๑.  เพ่ือมีวัสดุ-อุปกรณ์ ให้นักเรียนได้ฝึกเรียนในรายวิชาของแผนกวิชาช่างยนต์ 
    ๒.  การท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์   
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้มีวัสดุฝึกใช้ในการเรียน 
                        เชิงคุณภาพ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ    150,000      

รวมทั้งสิ้น    150,000      
 
 
 
 



 

 
๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะครูและนักเรียนได้มีวัสดุฝึกใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕7 
๑๔.  ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๕.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
๑๖.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายสุจินต์  นุชประเสริฐ)   หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
๑๗.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝว – 9 

1.  ชื่อโครงการ   จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา  สมนึก 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕๖  -  มีนาคม ๒๕๕๗ 
4.  หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย มีความต้องการใช้วัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้

การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้ส าหรับการเรียนการสอน  ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต่างๆอย่าง
เต็มศักยภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่    ๓. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที ่   ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
๘. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ านวน  ๒๖๕ คน  ได้ใช้เป็นแหล่ง 
            เรียนรู ้

เชิงคุณภาพ    การจัดการเรียนการสอนรายวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  เกิดประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานการ  เรียนรู้ครบถ้วนตามกระบวนการ  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ใน
การเรียนการสอน     มากยิ่งขึ้น 

๙.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐.  วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
         หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ    30,000      

รวมทั้งสิ้น    30,000      
 
 
 
 
 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
13.  ปัญหาและอุปสรรค - 
14.  การติดตามประเมินผล ประเมินจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
15.  ผู้เสนอโครงการ .........................(นางจันทนา  สมนึก)          หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
16.  ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ )   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ .........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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1.  ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพนักเรียนเตรียมสอบ  V - NET  ประจ าปีการศึกษา  2555 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา  สมนึก 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556  -  กันยายน  2557 
4.  หลักการและเหตุผล ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V - NET)  ปีการศึกษา  2557  โดยก าหนดให้สถานศึกษาท าการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนวิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงครามต่อไป    

5.  วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ  V - NET 

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
๗. ตัวบ่งช้ีที่  1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน  
   อาชีวศึกษา  (V - NET)   ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  (5  คะแนน)                                         
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9.  เป้าหมาย เชิงปริมาณ    จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  52  คน 
 เชิงคุณภาพ    นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ  V-NET 
10.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
12.  ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอแทน    4,800      
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น    4,800      
 
 
 



 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการทดสอบ  V-NET   
14.  ปัญหาและอุปสรรค - 
15.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงานของงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
16.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางจันทนา  สมนึก)        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
17.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..............................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น 

จ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องจัดหาวัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๒. เพ่ือน าอุปกรณ์เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ    30,000      

รวมทั้งสิ้น    30,000      
 
 
 
 
 
 



 

๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาวจติรวรรณ  แซ่หลี)   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)     รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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1.  ชื่อโครงการ   จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556  -  กันยายน  2557 
4.  หลักการและเหตุผล  ด้วยฝ่ายวิชาการ  มีความจ าเป็นในการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ   เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน  

ซึ่งประกอบด้วย  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล, งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี, งานสื่อการเรียนการสอน  และงานวิทยบริการและห้องสมุด  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือให้การท างานในส่วนของฝ่ายวิชาการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
  2.  เพ่ือการท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 

  3.  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ  
6.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ  
   เชิงคุณภาพ    วัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความ  
                   สะดวกในการปฏิบัติงาน 
10.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
12.  ค่าใช้จ่าย 
        หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ    37,256      

รวมทั้งสิ้น    37,256      
 
 
 



 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ  ในฝ่ายวิชาการ  มีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 และท าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
14.  ปัญหาและอุปสรรค - 
15.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงานของงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
16.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
17.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    ขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์,วารสาร และนิตยสาร 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ  บุญรอด   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 –  กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล   เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร  แก่  นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

ได้ค้นคว้า ข่าวสาร  จากหนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร  ได้รับข้อมูล
และการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  วารสารและนิตยสารนั้น   และเป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรง
มาตรฐาน  ห้องสมุด  ๓  D ในด้านของหนังสือดี   ท าให้หนังสือเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ  โดยยืดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ 
   ๒. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร  ได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์   
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๔  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน    ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร  ประจ าตลอดปี 

เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
    หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ. 
 ๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ       15,000   

รวมทั้งสิ้น       15,000   
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารให้บริการมากข้ึน 
    ๒. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล สังเกต ปริมาณผู้ใช้บริการห้องสมุด,  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ .................(นายจรัญ  บุญรอด)       หวัหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ .................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ .................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ      โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพิรุณ    ก้อนทอง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม   ๒๕๕๖  – กันยายน   ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ร่วมมือจัดการศึกษา  ระบบทวิภาคี   เพ่ือสนองตอบ
 ความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติการ
 จัดอาชีวศึกษาได้กําหนดไว้ว่า ด้วยการประเมินผล  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้นักเรียน นักศึกษาก่อนจบหลักสูตร ต้องเข้ารับ
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ
 ทางรัฐบาล 
 

๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.  รว่มกับสถานประกอบการ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ๑ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๗. ตัวบ่งช้ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย เชิงปริมาณ   ๑. ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                             

    สาขางานยานยนต์   
                            ๒. ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

                           สาขางานเทคนิคยานยนต์   
          เชิงคุณภาพ    นักเรยีน นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ         สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 



 

 
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ งปม.ระยะสั้น งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ. บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรระบบทวิภาคี   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐  

๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล ติดตามจากรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ของอาจารย์นิเทศ และจากผล

การประเมินของสถานประกอบการ 
 

๑๖. ผู้เสนอโครงการ       ........................(นายพิรุณ   ก้อนทอง)        หัวหน้างานความร่วมมือ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ..........................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..........................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมา

ใช้ในสายงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุส านักงาน  เพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงาน
ต่างๆ 

๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ  
๒. เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
๓. งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด 
     ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ งานในฝ่ายพัฒนาการศึกษามีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน และท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
        หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ  30,000        

รวมทั้งสิ้น  30,000        



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค       - 
๑๕. การติดตามประเมินผล        จากวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย                                  
                                        ทําให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด                           
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ       
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ฝพ – 2 

๑. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) มากข้ึน 
 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
   ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑  ปวช.๒ และปวช.๓ จ านวน   ๒๘๐   คน 
  เชิงคุณภาพ    นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    7,000    กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
56 

รวมทั้งสิ้น     7,000     
 



 

 
 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป 
    ๒. นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ .........................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ .........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง    
                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรม โดยก าหนดโครงการจัดกิจกรรม
   วันส าคัญต่างๆ ให้ นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได้ส านึกในหน้าที่ 
   ของปวงประชาชนชาวไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรม
   ด้วยความเต็มใจ 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
   ๒. เพ่ือให้นักเรียนฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
   ๓. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรมวันส าคัญท่ีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   

เชิงคุณภาพ  สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช. ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  วันส าคัญต่างๆ และส่งเสริมให้มีการท างานเป็นหมู่คณะ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    6,000    กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
56 

รวมทั้งสิ้น     6,000     
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
    ๒.  นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ .........................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..........................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๔๕          
   (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖)และกิจกรรมของนักเรียนชั้นปีที่  ๑ คือ กิจกรรมลูกเสือ ในการทํากิจกรรม
   ลูกเสือนั้นตามหลักสูตรนักเรียนต้องทํากิจกรรมเสี่ยงภัย เดินทางไกล บุกเบิก ซึ่งจําเป็นต้องมีวัสดุ 
   อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้วิธีการใช้งานและ สามารถใช้งานได้จริง 
๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้  

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมบุกเบิกได้ 
๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทําฐานเสี่ยงภัยได้ 

๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานวนวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 

เชิงคุณภาพ งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ทําให้การจัดกิจกรรม
สะดวกและราบรื่นไปด้วยดี 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    7,570 10,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
56และปี 
57 

รวมทั้งสิ้น     7,570 10,000    
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
   ๒. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทํากิจกรรมบุกเบิก 
   ๓. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทําฐานเสี่ยงภัย 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    ปลูกต้นไม้ พัฒนาวัด  ทําความสะอาดสถานศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส           
 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ทําดี เพ่ือพ่อ) 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  หัวหน้างานกิจกรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 

๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   อีกท้ังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ พัฒนาวัด ทําความ 
   สะอาดสถานศึกษา  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็น 
   พลเมืองที่ดีของสังคม 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ๒. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี   

๖. ยุทธศาสตร์ที ่๖   สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น  ปวช. ๑,๒,๓  ทุกแผนก  จํานวน  ๒๕๐  คน 
   เชิงคุณภาพ นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็น 
    พลเมืองที่ดีของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอก/ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    1,000    กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
56 

รวมทั้งสิ้น     1,000     
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี                                        
     ของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)         หัวหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล วิทยาลั ยฯ ได้ มี ห้ องพยาบาล ไว้ ให้ กับนั ก เรี ยนนักศึ กษา และบุ คลากรของวิทยาลั ยฯ                                      

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาพยาบาล
ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีความจําเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 

๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องตันให้เพียงพอแก่นักเรียน 
   นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
   ๒. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียนนักศึกษาและ 
   บุคลากรของวิทยาลัยฯ  
๖. ยุทธศาสตร์ที๓่.๒ พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
๗. ตัวบ่งช้ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานวนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีดําเนินการขอซื้อ   

เชิงคุณภาพ    นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอแก่ 
                  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    7,000    กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
56 

รวมทั้งสิ้น     7,000     
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาวสทุธินี สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝพ – 7 
 

๑. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างสภาวะผู้นําองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชาลย์  เห่งใหญ่ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 28 ตุลาคม ๒๕๕๖  
๔. หลักการและเหตุผล การพัฒนาภาวะผู้นําถือเป็นมิติหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ประสบความสําเร็จ

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน  และให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้เรียนรู้การมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักแก้ไขปัญหาการวางแผนการดําเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  ระเบียบเพ่ือเป็นประสบการณ์ควบคู่วิชาการ  โดยเฉพาะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจก็เป็นทักษะที่ผู้นํายุคใหม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นํา
ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้นําที่ฉลาดคิด,ฉลาดพูด 

๕. วัตถุประสงค ์ 1. ผู้น าต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   2. ผู้น าต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
   3. ผู้น าต้องมีมุนษยสัมพันธ์ที่ดี 
   4. ผู้น าต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
   5. มีการวางแผนงานที่ชัดเจน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียน ปวช. ทุกระดับชั้นที่เข้ามาใช้ห้องกิจกรรม จ านวน 32 คน   

เชิงคุณภาพ    นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นํายุคใหม่ที่จะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําทั้งในเรื่องของการเป็นผู้นําที่ฉลาดคิด, ฉลาดพูด 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
  



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    2,430    กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
56 

รวมทั้งสิ้น     2,430     
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นํายุคใหม่ที่จะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นําทั้งใน
เรื่องของการเป็นผู้นําที่ฉลาดคิด, ฉลาดพูด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)         หัวหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – ๘ 

๑. ชื่อโครงการ    เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพ (ปวช.๑) ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่งวิชาบังคับ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้  
   นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะในเรื่องระเบียบวินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการ 
   อยู่ร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด การมั่วสุมในเรื่องอบายมุข และ  
   พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อื่น ทําให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของสังคม 
   และประเทศชาติต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียน ปวช. ๑ มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
   ๒. เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
   ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. ๑ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานวนนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ ๑  

เชิงคุณภาพ    นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ    
                  ประเทศชาติ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
  
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     35,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      35,000    
 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
   ๒.  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีมได้ดี 
   ๓.  นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 9 
๑. ชื่อโครงการ    แสดงผลงานทางวิชาการคนเก่ง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 

๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  ได้นําเอาผลงานทางวิชาการที่ได้จัดทํามาแล้ว ทั้งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
   ใหม่  โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ  มาแสดงให้ทุกคนได้รับรู้จะได้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 
   ของนักเรียน ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา  
๕. วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่ได้จัดทําด้วยตัวเอง 
   ๒.  เพ่ือให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทําแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่๕   พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
๗. ตัวบ่งช้ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียน  ปวช. ๑,๒,๓ ทุกแผนก    จํานวน  ๒๕๐  คน 

เชิงคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน   
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     3,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      3,000    
 

 

 



 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและนําสิ่งต่างๆ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายอานนท์  สิงห์จุ้ย)         หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    แนะแนวสัญจร 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากงานแนะแนวจ าเป็นต้องท าเอกสารแนะแนวหลายรูปแบบ เพ่ือให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อ

ชุมชน  และสถานศึกษาอ่ืนๆ ให้ทราบวัตถุประสงค์ รายละเอียดต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕7 เพ่ือ
จะได้มีนักเรียน นักศึกษา เข้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๕. วัตถุประสงค์ เพ่ือวิทยาลัยฯ ได้มีนักเรียน นักศึกษา มาเข้าเรียนตามเป้าหมาย 
๖. ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนตามเป้าหมาย 
๗. ตัวบ่งช้ีที่           3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน   
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    โรงเรียนจ านวน ๓๐ แห่ง 

เชิงคุณภาพ    พัฒนาอาชีพและไดน้ักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     10,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      10,000    
 
 
 
 
 



 

 
 
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 
    2557  
    ๒. ได้พัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล ๑. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาระหว่างด าเนินโครงการและเสร็จสิ้น        
    โครงการ 
  ๒. แบบสอบถาม 
 

๑6. ผู้เสนอโครงการ .......................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)  หัวหน้างานแนะแนว 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................(นายสราวธุ   กิจวงศ์ภักดิ์)    ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล สถาบันการศึกษามีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ  และ

ตลาดแรงงาน งานแนะแนวอาชีพฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหางานให้กับนักเรียน 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาให้มีงานท าตรงตามสายงานและมีรายได้ดี  ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการตอบสนองในเรื่องดังกล่าว  โครงการจัดหางานนี้สามารถท่ีจะสนองตอบได้เป็นอย่างดี 

๕. วัตถุประสงค์ เพ่ือวิทยาลัยฯ ได้มีนักเรียน นักศึกษา มาเข้าเรียนตามเป้าหมาย  
๖. ยุทธศาสตร์ที่          2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทางหลักสูตรฯ ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ    นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๑2. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     10,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      10,000    
 
 



 

 
 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๑. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อได้ตามความถนัด 
    ๒. นักเรียนที่ส าเร็จมีงานท าตรงสายงานและมีรายได้ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล ๑. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาหลังการเสร็จสิ้นโครงการ 
  ๒. แบบสอบถาม 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)  หัวหน้างานแนะแนว 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    สายสัมพันธ์พ่ีน้อง (ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๗) 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 
   ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง ให้มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  และมีความสุข เช่น   
   การตักบาตรตอนเช้า การรับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญ และกิจกรรม 
   นันทนาการ  
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ  
   พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี   ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช.๑,๒,๓  ทุกแผนก  จํานวน  ๒๓๐  คน 

    เชิงคุณภาพ นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     6,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      6,000    
 



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนบ้างกลุ่มไม่เรียนจึงไม่ได้ร่วมกิจกรรม 
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 13 
 

1.  ชื่อโครงการ   ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา  สมนึก 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556  -  กันยายน  2557 
4.  หลักการและเหตุผล ตามท่ีวิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.  2545  ปรับปรุง  2546)  

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2546) ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอน  โดย
จัดให้มีการศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ก าหนดในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

5.  วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรสงคราม 

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  (ม.2)   
7.  ตัวบ่งชี้  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา                                            
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จ านวนนักเรียน  นักศึกษา 
  เชิงคุณภาพ    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
10.  พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     13,775   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      13,775    
 
 
 



 

 
 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ  ได้มากขึ้นและน าสิ่งต่างๆ  ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพ 
14.  ปัญหาและอุปสรรค - 
15.  การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   
16.  ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางจันทนา  สมนึก)           หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 14 
 

๑. ชื่อโครงการ    รณรงค์ต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความสําคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง             
   อีกทั้งเยาวชนในสังคมไทยมีความอยากรู้ อยากลอง ขาดการป้องกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็น               
   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้คิดจัดโครงการนี้   
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือรณรงค์ต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด 

๒. เพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคมเก่ียวกับยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนในวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป 

เชิงคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     2,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      2,000    
 
 



 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนจะได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 
   ๒.  นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  
 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 15 
๑. ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๖๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
   ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอ 
   โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
   ๒. เพื่อเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๓. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๔. เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาภายในสถานศึกษา   
   เชิงคุณภาพ    ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     20,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      20,000    
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
   ๒.  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๓.  นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

ฝพ – 16 
 

1. ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๖๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 

ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอ
โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 

๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
   ๒. เพื่อเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๓. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๔. เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี   ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาภายในสถานศึกษา   
   เชิงคุณภาพ    ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการวิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     40,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      40,000    
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
   ๒.  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๓.  นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง  
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 17 
๑. ชื่อโครงการ    อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากนักเรียนทั่วไปชอบสะสมประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะกิจกรรมที่ท้าทาย

ความสามารถ ถ้าถูกนําไปสู่ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก็จะทําให้เยาวชนพัฒนาจิตได้มากและเยาวชน
เหล่านี้ เมื่อได้รับการฝึกฝนที่ดีก็จะรวมกลุ่มกันทําคุณประโยชน์แก่สังคมได้มาก ซึ่งจะมุ่งเน้นให้
เยาวชนมีความสามัคคี อดทน และเป็นผู้นําเยาวชนที่ดีได้ในอนาคต   

๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้วิชานายหมู่ลูกเสือ 
   ๒. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญที่อบรมสามารถเป็นผู้ช่วยครูฝึกวิชาลูกเสือ 
   ๓. เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น 
   ๔. เพื่อให้ลูกเสือรู้จักเสียสละและสามัคคีในหมู่คณะ 
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จํานวนลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ 

เชิงคุณภาพ    ลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ ได้มีความเป็น 
                  ระเบียบเรียบร้อยและรู้จักเสียสละและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     8,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      8,000    
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยาลัยมีนายหมู่ลูกเสือที่มีความพร้อมในการช่วยดําเนินกิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยฯ 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 18 

๑. ชื่อโครงการ    สร้างสรรค์คนพันธ์อา บูชาครู  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการประกวดพานไหว้ครู แต่งกลอนและ 

ร้องเพลงมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่าง 
ไกลจากยาเสพติด  

๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑  ปวช.๒ และปวช.๓ จํานวน   ๒5๐   คน 
  เชิงคุณภาพ    นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     5,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      5,000    
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป 
   ๒. นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 19 

๑. ชื่อโครงการ    เพ่ือน้องจากผองพ่ี (อาสาช่วยเหลือสังคม โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง)  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมใจอาสาช่วยเหลือสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   สามารถใช้ความรู้และความสามารถของตนเอง ในการช่วยซ่อมจักรยานให้นักเรียน สอนงาน 
   หัตถกรรม ซ่อมแซ่มและพัฒนาโรงเรียนของน้องๆ ซึ่งจะทําให้เกิดความภูมิใจในตัวเองที่ได้ 
   ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการสร้างภูมิใจคุ้มกันจากยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่ง 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียน ได้ร่วมอาสาช่วยเหลือสังคม 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้ความรู้และความสามรถ 
   ของตนเอง ในการช่วยซ่อมจักรยานให้นักเรียน สอนงานหัตถกรรม ซ่อมแซมและพัฒนา 
   โรงเรียน  
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานวน นักเรียน นักศึกษา เข้ากิจกรรมชมรมต่างๆ  

เชิงคุณภาพ เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและ 
 รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     10,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      10,000    



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   ๒.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 20 
 

๑. ชื่อโครงการ    ประกวดกิจกรรม To Be Number One  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส่งเสริมให้ 
   นักเรียน นักศึกษาให้รวมตัวกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีความสุข มีความกล้าแสดงออก 
   ในทางท่ีถูกต้อง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด  
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๒. เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นําให้กับนักเรียน และมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
   ๓. เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที ่๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุข 
 กับการออกกําลังกาย 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     3,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      3,000    
 



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.  นักเรียนมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
   ๒.  นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ – 21 
 

๑. ชื่อโครงการ    อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ตามแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา และในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
   การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการยึดนักเรียนเป็นสําคัญ และมีศักยภาพ โดยมุ้งเน้นให้ 
   นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขนั้น วิทยาลัยฯ  จึงจําเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม 
   อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ   ในการเป็นนักเรียนระดับ 
   ประกาศนียบัตร (ปวช.) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ตกลงตามระเบียบวิทยาลัยฯ 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยฯตรงกัน 
   ๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมด้านต่างๆ ในการเรียนระดับประกาศนียบัตร   
   (ปวช.) 
   ๓. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา มีความสามัคคี มีภาวะการเป็นผู้นํา มีความรับผิดชอบทั้งต่อ 
   ตนเองต่อผู้อื่นตลอดจนสังคมอ่ืนได้ 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 

เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความเข้าใจในกฎและระเบียบและการเรียนการสอน
ของสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 ๒. นักเรียน นักศึกษาได้มีความสามัคคี มีภาวะการเป็นผู้นํา มีความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ตลอดจนสังคมอ่ืน 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 



 

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     40,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      40,000    
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีความสามัคคี มีภาวะการเป็นผู้นํา มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นตลอดจน 
  สังคมอ่ืนได้และมีคุณธรรม จริยธรรม  
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝพ - 22 
 

๑. ชื่อโครงการ    รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความสําคัญถึงอันตรายจากโรคเอดส์น้อยลง  อีกท้ัง 
   เยาวชนในสังคมไทยมีความอยากรู้ อยากลอง ขาดการป้องกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน 
   และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
   ๒. เพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคมเก่ียวกับโรคเอดส์ 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนในวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป 

เชิงคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๑2. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     2,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      2,000    
 



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
   ๑. เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
   ๒. เพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคมเก่ียวกับโรคเอดส์     
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ฝพ – 23 

๑. ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักศึกษาได้ 
   เป็นอย่างดี งานกิจกรรมได้ทําโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ภาคกลางขึ้น   
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
   ๒. เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๓. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๔. เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาภายในสถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๑2. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     20,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      20,000    



 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพ่ือเกิดความสามัคคี  รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
   ๒.  นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ฝพ – 24 
 

๑. ชื่อโครงการ    ปลูกต้นไม้พัฒนาทําความสะอาดวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ทําดี เพ่ือแม่) 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
   พระบรมราชินีนาถอีกท้ังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ทํา 
   ความสะอาดสถานศึกษา,ชุมชนและวัด  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี                       
   มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า  
   พระบรมราชินีนาถ 
   ๒. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน    
๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๙. เป้าหมาย   เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับชั้น  ปวช. ๑,๒  ทุกแผนก  จํานวน    ๑๕๐  คน 
  เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็น 
                  พลเมืองทีด่ีของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

     1,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
57 

รวมทั้งสิ้น      1,000    
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี                                        
     ของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    สืบสานการใช้ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติ เนื่องจากใช้ในการสื่อสารทําความเข้าใจในการประกอบ 
   กิจการงาน ทางด้านครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ใน 
   การเรียนวิชาต่าง ๆ ต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง เหมาะสมปัจจุบันนักเรียนส่วน
   ใหญ่มีปัญหาในการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมดังนั้นภาษาไทยมี 
   บทบาทอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหา  ดังกล่าว  ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง 
   สมุทรสงครามได้สืบสานการใช้ภาษาไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการใช้ภาษาไทยเป็น 
   ภาษาวัฒนธรรมประจําชาติของเรา  พวกเราจึงควรที่อนุรักษ์และรักษาภาษาไทยที่เป็นสิ่งที่ดีงาม 
   ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  ๒. เพื่อเป็นการสืบสานการใช้ภาไทยให้ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะ  
  การใช้ภาษาไทยเป็นภาษาวัฒนธรรมประจําชาติของเรา 
  ๓. เพ่ือพัฒนาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

๖. ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งชี้  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความสําเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นปวช. ๑ , ๒  , ๓  จํานวน  ๒๕๐  คน 

 เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามสามารถใช้ภาษาไทยถูกต้อง 
    ๒. นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีทักษะและพัฒนาการที่ดี 
    ขึ้น ในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะ 
              การใช้ภาษาไทยเป็นภาษาวัฒนธรรมประจําชาติของเรา 

๑๐. พืน้ที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 



 

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,ค่าวัสดุ 

    4,425   กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ปี ๕๗  
 

รวมทั้งสิ้น     4,425    
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม 

   ๒. เพื่อเป็นการสืบสานการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะ การใช้ 
  ภาษาไทยเป็นภาษาวัฒนธรรมประจําชาติของเรา 
   ๓. เพ่ือพัฒนาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)   ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    ขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัย 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
๔. หลักการและเหตุผล อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้น ๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน  
   รวมทั้งท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม  สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ  เพราะถนนส่วนใหญ่ผู้
   ขับข่ีรถจักรยานยนต์  และรถยนต์มีความประมาทและขาดทักษะความรู้ในการขับข่ีจักรยานยนต์ 
   และรถยนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงการมีจิตส านึก  และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสียงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน  
   และรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น  และส าคัญที่สุดที่ 
   จะต้องร่วมกันหาแนวทางในการดูแลให้เกิดการมีทักษะชีวิตที่ดีเพียงพอที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
   จากสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่เกิดขี้นในสถานที่ต่าง ๆ โดยฉับพลัน  
   ดังนั้น ทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามจึงได้จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย 
   จราจร   และการป้องกันอุบัติภัยขึ้น 
๕. วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย  กฎหมายจราจร  และทักษะ
   การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
   ๒. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
   ๓. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยกันหาแนว
   ทางการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น    
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๗. ตัวบ่งช้ี  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช. 1,2,3 จ านวน 250 คน 

เชิงคุณภาพ ปลูกจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ  และ
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการป้องกัน  และระงับ   
อัคคีภัยโดยการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง  และปลอดภัย 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 



 

 
๑2. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, 
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

       5,000 งบประมาณ
จังหวัด 

รวมทั้งสิ้น        5,000  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย  กฎหมายจราจร และทักษะ
   การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
   ๒.  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
   3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย  และช่วยกันหา 
   แนวทางป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   -  
๑๕. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ ...............................(นายชชัวาลย์  เห่งใหญ่)        หวัหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    ปรับปรุงห้องพักเวรยาม 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้มีการจัดเวรยามภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือความปลอดภัย

ให้กับครู บุคลากร และผู้ที่มาติดต่องาน แต่เนื่องจากห้องพักเวรยาม  ได้มีอายุการใช้งานนานแล้ว  
จึงท าให้เตียงนอนและโทรทัศน์เกิดการช ารุด  ดังนั้น  จึงควรที่จะปรับปรุงห้องพักเวรยาม  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใช้งานและให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
7. ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา             ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
                                 ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    ครูและบุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

เชิงคุณภาพ   ครูและบุคลากรในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานเกิดความรักในองค์กร 

10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑1. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๑2. ค่าใช้จ่าย 
    หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน   
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.ปวช. งปม.

ปวส. 
อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  10,000        

รวมทั้งสิ้น  10,000        
 
 



 

 
 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    2. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมเอ้ือต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ........................(นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่)        หัวหน้างานกิจกรรม 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ...........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง   
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษณิษา  ยอดพิจิตร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  มีความจ าเป็นในการใช้วัสดุส านักงานต่างๆ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกต่อการปฏิบัติงานของงานในฝ่าย  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความราบรื่น  และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานในฝ่าย  จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัสดุส านักงานใน
การด าเนินงาน 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือจัดหาวัสดุส านักงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของงานในฝ่าย 

 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    จ านวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 เชิงคุณภาพ   งานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน  และท าให้เกิด   
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
     หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.๕6 อกศ. ๕7 บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  30,000        

รวมทั้งสิ้น  30,000        
 
 
 



 

 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ผลจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล จากวัสดุส านักงานที่ใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ท าให้

 งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางอุษณิษา  ยอดพิจิตร)    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๑๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ    เช่าพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวรส  เมืองเสน 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล เนื่องจากเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ไม่สามารถเปิดดูได้และไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ ดังนั้นการใช้งาน

ของเวปไซต์ไม่สมบูรณ์ และไม่ได้ประสิทธิภาพ จึงมีการเช่าพ้ืนที่การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ดีมากขึ้น  
เพ่ือการใช้งานที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการอัพเดทข้อมูลต่อไป 

๕. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้เวปไซต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูล 
 3. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๓  ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ ๓.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
8. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่  ๑  การบริหารจัดการสถานศึกษา            ด้านที่  ๔  พัฒนาบุคลากร 
                                 ด้านที่  ๒  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน        ด้านที่  ๕  ผลลัพธ์และความส าเร็จ 

  ด้านที่  ๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    เพ่ือปรับปรุงการเช่าพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตใหมีขนาดมากขึ้น 

เชิงคุณภาพ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ 
10. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๑2. ค่าใช้จ่าย 
   หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  
  
จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕6 

อกศ.  
๕7 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. จดโดเมนเนม 
(รายปี) 

   3,700      

รวมทั้งสิ้น    3,700      
 
 
 
 
 
 



 

 
๑3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเว็บไซต์ขนาด 20 กิกะไบต์ 
๑4. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑5. การติดตามประเมินผล แบบส ารวจความพึงพอใจเว็บไซต์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
๑6. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวเสาวรส  เมืองเสน)  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๑7. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๑๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง     
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

๑. ชื่อโครงการ   ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix it Center  ประจ าปี  2557    
   “ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ พัฒนาสุขอนามัย  ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน”  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 –  กันยายน ๒๕๕7 

          ๔. หลักการและเหตุผล  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
 ( Fix it Center ) ได้มอบหมายให้สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ด าเนินการตามโครงการ  เพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้
รู้วิธีการดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังนั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานและขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน  ( Fix it Center ) ประจ าปี 2556 ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญ
ในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน   รวมท้ังการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุ มชน 
ร่วมกับ สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืนในการสร้าง
เครือข่ายถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมท้ังการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
รับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบ 

๕. วัตถุประสงค์           ผลต่อประชาชน 
๑. เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาแลพัฒนาทักษะช่าง
ชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ เครื่องใช้ในครัวเรือน  เพ่ือ
ลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนได้ 
๒. เพ่ือยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ภาคีเครือข่าย   และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
๔. เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
๕. เพ่ือลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

1 



 

 
 
 
ผลต่อนักเรียนนักศึกษา 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน 
๒. เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา   ให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
๑. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
๒. ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า 
๓. ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม
ประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร 

  ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
๗. ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ           
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน    ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย           เชิงปริมาณ 

๑. มีช่างชุมชนถาวรประจ าศูนย์  องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวรประจ า  อบต./สุขอนามัยพ้ืนฐาน/สร้างมูลค่าเพ่ิม และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ๒ ศูนย ์
๓. พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน/สร้างมูลค่าเพ่ิมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน   ๕ รายการ 
๔. ผู้รับบริการด้านการซ่อม ตลอดจนพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม  
จ านวน ๒,๐๐๐ คน  

เชิงคุณภาพ 
๑. ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของใช้ครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจากการลด
รายจ่าย  มีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 
๒. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกรประกอบอาชีพ  
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือ 
๓. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการสามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 



 

๔. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพ่ิม  
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ
สินค้าเบื้องต้น 
๕. นักศึกษาอาชีวศึกษา  มีทักษะ  ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน 
๖. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มี 
ประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๑๐. พื้นที่ด าเนินการ     องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
       หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,ค่าวัสดุ 

        งบประมาณ
จาก สอศ. 
 

รวมทั้งสิ้น          
1๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักร
ที ่    ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้         
                                         ๒. สามารถลดรายจ่ายของประชาชนได้ 
            ๓. นักเรียน นักศึกษาและช่างชุมชน มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   - 
๑๕. การติดตามประเมินผล        แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ .................(นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ)        หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)            รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 
 

๑. ชื่อโครงการ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”   
   เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี  ๒๕๕7 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 –  กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้ 
   ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและหน่วย 
   อาชีวะบริการขึ้น ภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้   ปลอดภัยแน่นอน”  เทศกาล 
   สงกรานต์  ประจ าปี  ๒๕๕7  เพื่อให้บริการกับประชาชนท่ัวไปช่วงเทศกาล ในการ 
   ตรวจเช็คสภาพท่ัวไปของเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน กิจกรรมเติมน้ า  น้ า 
   กลั่น น้ ามันต่าง  ๆ และลมยาง กิจกรรมเปลี่ยนอะไหล่/ชิ้นส่วน เป็นการเตรียมความ 
   พร้อมในการออกเดินทางไกลช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแนะ
   แนวเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   อีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน/ 
   นักศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   อย่างมีศักยภาพ โดยจัดครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญด้านช่างยนต์  
   เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ร่วมกับ  
   ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๕. วัตถุประสงค์        ๑.  เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก  

   ๒. เพ่ือให้บริการด้านเครื่องยนต์ และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งช่วงก่อนเทศกาล และ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดตลอดจนตรวจ
สภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคัน  
๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และช านาญงาน สามารถแก้ไข 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
๔. เพ่ือเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง- 
สมุทรสงคราม 

๖. ยุทธศาสตร์ที่   ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
๗. ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถาน 
                             ศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน    ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย เชิงปริมาณ    ๑.  ครู  และ นักเรียน/ นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จ านวน  ๒๒   คน 

             ๒.  มียอดการให้บริการวันละ   ๒๐ คัน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน / นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการ  

                     บริการจากสถานการณ์จริง 
 
 
 

2 



 

 
 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ  ใต้สะพานทางเข้าเมือง 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 

๑๒. ค่าใช้จ่าย 
       หมวด

รายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.56 อกศ.57 บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน, ค่าใช้
สอย,ค่าวัสดุ 

      40,000  งบประมาณ
จาก สอศ. 

รวมทั้งสิ้น       40,000   
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
    1. ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียน
    อาชีวศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม     
    2. นักเรียน /นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์  เพ่ือเป็นแนวทาง
    ในการประกอบอาชีพต่อไป 
    3. นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จักประมาณตน และมีคุณธรรม 
    จริยธรรม   
    4. ประชาชนรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเพ่ิมข้ึน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

๑๔. ปัญหาและอุปสรรค   - 
๑๕. การติดตามประเมินผล        แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ .................(นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ)        หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)            รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

๑.  ชื่อโครงการ   สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย 
๓.  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
๔.  หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  เพ่ือจัดท าผลงาน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม  การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  โดยให้นักเรียนจัดท าสิ่งประดิษฐ์  เพ่ือพัฒนาฝีมือ พัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ๕.  วัตถุประสงค์        ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
            ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
๖. ยุทธศาสตร์ที่          ๕ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
๗. ตัวบ่งช้ีที่               ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืงานวิจัย ของ
ผู้เรียน   
๘. เป้าหมาย           เชิงปริมาณ    จ านวนสิ่งประดิษฐ์ 
                               เชิงคุณภาพ    นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์  ใช้ใน 
            ชีวิตประจ าวันได้ 
๙.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๐.วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             
 

๑๑.  ค่าใช้จ่าย 
       หมวด

รายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.56 อกศ.57 บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,  
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

    118,700    งบประมาณ
จาก สอศ. 

รวมทั้งสิ้น     118,700     
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๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ        นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท าสิ่งประดิษฐ์ 
๑๓. ปัญหาและอุปสรรค         - 
๑๔. การติดตามประเมินผล     จากการปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๕. ผู้เสนอโครงการ      .........................(นายอานนท์ สิงห์จุ้ย)    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ  .........................(นายวรรณยุทธ จิตสมุทร)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ     .........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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๑. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่อาเซียน 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๕6 –  กันยายน ๒๕๕7 
๔. หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยฯ  มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนในรปูแบบของ CAI เพ่ือเป็นการส่งเสริมในการใช้

สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน  และตัวผู้สอนสามารถน าเสนอสื่อสารการเรียน
การสอนได้  และยังสามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสามารถพัฒนาตัวผู้สอนในการใช้สื่อ
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕. วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
   2. เพื่อน าอุปกรณ์เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. ยุทธศาสตร์ที่   3 ปฏิรูปด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา 
๗. ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
                             ศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ 
๘. โครงการนี้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน    ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
   ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    พัฒนานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
   เชิงคุณภาพ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕7 ๒๕๕7 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๑๒. ค่าใช้จ่าย 
        หมวดรายจ่าย            

รายจ่าย  จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
56 

อกศ. 
57 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าครุภัณฑ์ 1 ชุด      40,000   
รวมทั้งสิ้น       40,000   

 
 
 
 



 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๕. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการ่จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ .................(นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี)   หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน 
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 1 

   สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน (เงินงบประมาณ) 
ประจ าปีงบประมาณ  2557 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 

1 ค่าครุภัณฑ ์   
       - ส่งเสริมนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่อาเซียน          40,000.00  

       - เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่อง         100,000.00  
      
      
      
      
  รวมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์       140,000.00  

 
 
 
 
 


